DWUTYGODNIK * ROK XXIII * 23 lipca 2010 * NR 13(345) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,80 ZŁ

I MIEJSCE W RANKINGU

Fot.MMB

G m i na Kórnik n a jleps za w Pols c e

ZAPRASZA NA

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
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Gmina Kórnik najlepsza w rankingu „Rzeczpospolitej”
w kategorii gmin miejskich i
miejsko-wiejskich
Już po raz dwunasty redakcja „Rzeczpospolitej” wybrała najlepsze miasta i
najlepsze gminy w rankingu samorządów.
Celem rankingu jest uhonorowanie samorządów, które najbardziej dbają o rozwój i
podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności
i bezpieczeństwa finansowego.
Nad wyborem najlepszych polskich samorządów czuwa kapituła składająca się z
przedstawicieli instytucji i środowisk od lat
współpracujących z samorządami. Obok
przedstawiciela Ministerstwa Finansów w
skład kapituły wchodzi również przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z
baz danych obu resortów korzysta kapituła
wybierając najlepsze samorządy w głównym rankingu oraz te samorządy, które
wygrywają pod względem wykorzystania środków pochodzących z
kasy unijnej. Członkiem kapituły jest
również Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera finansowo
samorządy. Na czele kapituły stanął
już po raz kolejny szef Parlamentu
Europejskiego prof. Jerzy Buzek.
Kapituła każdego roku podczas
posiedzenia omawia kryteria oceny stosowane zarówno podczas
pierwszego etapu, gdy analizuje
dane z Ministerstwa Finansów, jak
i drugiego etapu, gdy podstawą
są odpowiedzi samorządów na
ankiety rozesłane przez redakcję.
Samorządy oceniane są za cztery
ostatnie lata. Jednak największy
wpływ na ostateczny wynik mają
osiągnięcia z roku poprzedniego.
Aby zostać wymienionym wśród
tych najlepszych należało przejść
dwie weryfikacje. W pierwszym
etapie wybrano miasta i gminy,
które w latach 2006- 2009 najlepiej
zarządzały swoimi finansami oraz
najefektywniej inwestowały fundusze. Do drugiego etapu kapituła
zakwalifikowała 564 samorządy. W
tym gronie znalazły się 64 miasta na
prawach powiatu, 250 pozostałych
miast i gmin miejsko-wiejskich oraz
250 gmin wiejskich. Do wybranych gmin
wysłano ankietę z 15 pytaniami. W ankiecie
oprócz kwestii finansowych i budżetu, należało odpowiedzieć na pytania dotyczące
współpracy z jednostkami pomocniczymi,
organizacjami pozarządowymi, bezrobocia,
czy wyników testów szóstoklasistów oraz
gimnazjalistów.
Tegorocznym zwycięzcą w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich został
Kórnik, który awansował w ciągu roku o
dziewięć pozycji. Na drugim miejscu znalazł
się Lubliniec, a na trzecim Grodzisk Mazowiecki. Wśród gmin wiejskich najwyższe
wyróżnienie przypadło gminie Zabierzów
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Jerzy Buzek gratuluje zwucięzcom

sko-miejskich (3 408 zł). Suma
wydatków na osobę wyniosła 4 408
zł i także była jedną z najwyższych
w czołówce. Kwotę 120 zł na głowę mieszkańca pozyskaliśmy ze
środków unijnych. Stosunek zobowiązań do dochodów w procentach
wyniósł 41,3. Udział wydatków na
organizacje pozarządowe w budżecie to 0,58%. Na gospodarkę
mieszkaniowa wydaliśmy 130 zł
na osobę. Promocja stanowiła
0,38% ogółu wydatków. Na każdy
1000 mieszkańców przybyło nam
w roku 2009 14,2 podmiotu gospodarczego.
Ogółem dane o sytuacji gospodarczej dały nam 36,92 punktu.
Jednak pozycje lidera klasyfikacji
uzyskaliśmy dzięki największej
ilości punktów za zarządzanie
(25,86). Suma 62,78 punktu to niemal 4 więcej od drugiego Lublińca.
To sporo zważywszy, że różnica
między pierwszą a dwudziestą
gminą w naszej kategorii wyniosła
10 pkt.
z Małopolski. Na drugim miejscu znalazł
się zeszłoroczny zwycięzca – Kobylanka z
województwa zachodniopomorskiego, a za
nią małopolska Wielka Wieś.
W kategorii miast na prawach powiatu
po raz czwarty z rzędu, a piąty w 12-letniej
historii konkursu samorządów, ranking
„Rzeczpospolitej” wygrał Poznań.
To jednak nie jedyne duże miasto, które
pilnuje miejsca w gronie najlepszych. Drugi
na podium był Sopot, a trzeci Wrocław.
Jakie dane wzięto pod uwagę tworząc
ranking? Dochody na osobę w 2009 roku
mieliśmy najwyższe z całej pierwszej
dziesiątki rankingu gmin miejskich i wiej-

Zeszłoroczny wynik klasyfikujący nas w pierwszej dziesiątce
na kilkaset gmin napawał radością i optymizmem. Dobra pozycja w roku bieżącym
była oczekiwana, choć jak się okazało, tylko
cztery samorządy utrzymały się w pierwszej
dziesiątce. Triumf Kórnika zaskoczył jednak
chyba wszystkich.
Podczas uroczystej gali burmistrz Jerzy
Lechnerowski odebrał wyróżnienie z rąk
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.
Serdecznie gratulujemy kórnickiemu samorządowi sukcesu. Życzymy utrzymania
miejsca w czołówce przez kolejne lata.
Magdalena Matelska Bogajczyk
i ŁG
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30 czerwca wiceburmistrz Hieronim Urbanek reprezentował kórnicki samorząd na uroczystościach obchodów 130-lecia Komunikacji
Miejskiej w Poznaniu. Gala i wręczenie statuetek dla zasłużonych dla komunikacji odbyło
się w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
„Nowe tendencje” w kolei
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
przystąpił do tworzenia koncepcji kolejowego
publicznego transportu pasażerskiego na obszarze Wielkopolski, w tym na terenie szeroko
rozumianej aglomeracji poznańskiej.
Na zaproszenie wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka 1
lipca tego roku, w Centrum Kongresowym MTP
spotkali się przedstawiciele zainteresowanych
jednostek samorządu terytorialnego, sektora
kolejowych publicznych przewozów pasażerskich i infrastruktury kolejowej. Kórnik reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Udział
w konferencji wzięli również naukowcy z UAM
i Politechniki Poznańskiej.
W toku, mającej roboczy charakter konferencji przedstawiono zarys koncepcji pasażerskiego transportu kolejowego dla aglomeracji
poznańskiej. Wielkopolskie Biuro Planowania
Przestrzennego przedstawiło planistyczne
aspekty koncepcji w prezentacji pt.: „Komunikacja zbiorowa w poznańskim obszarze metropolitarnym ze szczególnym uwzględnieniem
kolei”. Problematykę, dotyczącą możliwości
wykorzystania infrastruktury kolejowej w obrębie aglomeracji poznańskiej omówił prezes
Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Poznaniu.
W toku dyskusji poruszono wiele aspektów
funkcjonowania kolei w ogóle, począwszy
od stanu taboru i infrastruktury kolejowej do
skomplikowanych spraw, dotyczących wspólnego biletu na wszystkie rodzaje komunikacji
publicznej w aglomeracji poznańskiej, sposobu
rozliczania wpływów z jednego wspólnego
biletu między różnymi przewoźnikami i roli w
tym zakresie Urzędu Marszałkowskiego czy
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Spotkanie z Marszałkiem

kopolskiego Markiem Woźniakiem. Głównym
tematem rozmowy była kwestia finansowania
ze środków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego budowy 3 sygnalizacji
świetlnych na obwodnicy Kórnika. Za łączną
kwotę około 550 tys. zł powstać miałyby sygnalizacje na skrzyżowaniu obwodnicy z ulicami:
Śremską (150 tys. zł), Konarską (200 tys. zł) i
Woźniaka (200 tys. zł). Urząd Miejski w Kórniku
zadeklarował przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie przyłącza energetycznego, jak
i wykonanie projektów. Wstępna propozycja
współpracy, jak i jej zakres zostały zaakceptowane przez marszałka. Efektem spotkania
było pismo intencyjne, które skierowano do
marszałka 6 lipca. Jeśli Zarząd Województwa
Wielkopolskiego zaakceptuje wstępne ustalenia, Urząd Miejski przystąpi do projektowania
i realizacji tych ważnych dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego inwestycji.
Podczas spotkania 2 lipca poruszono także
temat połączenia drogowego nowego węzła na
autostradzie A2 z węzłem „Kórnik Północ”. W tej
kwestii padła deklaracja o dokonaniu odpowiedniego wpisu w Strategię Województwa, który
zobowiąże do realizacji tego fragmentu drogi.
Parking przy ośrodku
Spotkanie wiceburmistrza Hieronima
Urbanka z projektantem parkingu przy ul.
Poznańskiej w okolicach Ośrodka Zdrowia w
Kórniku odbyło się 5 lipca. Omówiono koncepcję modernizacji parkingu oraz zakres rzeczowy
i finansowy inwestycji. Na podstawie wykonanej
koncepcji i po jej akceptacji w dniu 20 lipca
ogłoszono przetarg.
100 lat
10 lipca, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Kórniku
Katarzyna Obiegałka oraz sekretarz gminy Leszek Książek
wzięli udział w uroczystości
setnych urodzin Pani Praksedy Kani - mieszkanki Gądek.
Sekretarz przekazał pozdrowienia i kwiaty od burmistrza
oraz odczytał list gratulacyjny
od Prezesa Rady Ministrów
RP Donalda Tuska.

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał
się 2 lipca z marszałkiem Województwa Wiel-
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Rutynowe kontrole

Przewodniczącej RM

W Urzędzie Miejskim w Kórniku trwają dwie
rutynowe kontrole. Regionalna Izba Obrachunkowa kompleksowo kontroluje gospodarkę
finansową gminy w roku 2009 oraz w miarę
potrzeby w latach poprzednich, na podstawie
kryteriów zgodności z prawem i zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym.
Najwyższa Izba Kontroli sprawdza prawidłowość wydatków na inwestycje dofinansowane z funduszy Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, czyli
dotyczących budowy przedszkola w Kórniku
oraz wodociągu w Czmońcu.

W dniu 15 lipca razem z radnymi Julią
Bartkowiak, Pawłem Kuźmą i Sewerynem
Waligórą uczestniczyłam w uroczystym
debiucie obligacji Gminy Kórnik na rynku
Catalyst. Uroczystość odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w
warszawie.
18 lipca wraz z innymi radnymi uczestniczyłam w festynie połączonym z Wielkopolskimi Zmaganiami Sołectw, które odbyły
się w Czmońcu.

Nowa
nawierzchnia
13 lipca odbyło się oficjalnie otwarcie wyremontowanej drogi gminnej, ul. Dworcowej
w Robakowie. Odnowiony odcinek o długości
560m i szerokości 6m rozciąga się od ulicy
Szkolnej do ulicy Szerokiej. Przetarg na wykonanie remontu został ogłoszony 28 kwietnia
2010r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. za kwotę
323.345, 86 zł brutto. Dokładnie miesiąc po
ogłoszeniu przetargu podpisano umowę, a już
30 czerwca roboty zakończyły się, oczywiście w
terminie. Polegały one na ścinaniu drzew, wykonaniu koryta drogowego i podbudowy z tłucznia
kamiennego oraz nałożeniu warstwy ścieralnej
z asfaltobetonu o grubości 5cm. Na uroczystym
otwarciu zjawili się m.in. wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, radny Andrzej Surdyk, sołtys Teresa
Szczepaniak, przedstawiciele firmy COLAS
POLSKA oraz mieszkańcy ulicy Dworcowej
i okolic. Ksiądz proboszcz Robakowa Piotr
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130 lat komunikacji

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Kórniku

Uroczyste oddanie do użytku ul. Dworcowej

Ostański pobłogosławił i poświęcił owoc wykonanej pracy oraz zgromadzonych. Następnie
uroczyście przecięto wstęgę. Mieszkańcy
bardzo cieszyli się z zakończenia remontu,
ale jednocześnie podkreślali, że w okolicy jest
jeszcze wiele do zrobienia.
Debiut
W dniu 15 lipca odbył się uroczysty debiut
obligacji gminy Kórnik na rynku Catalyst.
W uroczystości udział wzięli: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, skarbnik Katarzyna Szamałek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku Irena
Kaczmarek oraz radni i pracownicy Urzędu
Miejskiego w Kórniku.
Przybyłych gości na warszawskim parkiecie
przywitała pani Beata Jarosz, członek zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Prezes Jarosz podkreśliła, że gmina Kórnik jest
już 23 emitentem, którego dłużne instrumenty
finansowe zostały wprowadzone do obrotu na
Catalyst. Burmistrz Lechnerowski powiedział,
że emitowanie obligacji przez gminę jest formą

finansowania inwestycji, do której ma zaufanie i
która jest łatwa, dostępna i mniej kosztowna niż
inne. Jest to również nowa forma prowadzenia
gospodarki finansowej gminy Kórnik.
Następnie prezes Jarosz wręczyła burmistrzowi statuetkę rynku oraz dyplom emitenta rynku Catalyst, akcentując ważną rolę
promocyjną, jaką spełnia rynek giełdowy dla
emitentów.
Podczas debiutu burmistrz Lechnerowski
przedstawił prezentację gminy, w której omówił
m.in. inwestycje gminy. Największą inwestycją,
którą realizuje gmina jest Centrum Rekreacji i
Sportu, na które zaplanowano środki w łącznej
kwocie 56.841.500 zł i jak podkreślał burmistrz,
głównie na tą inwestycję gmina zdecydowała
się pozyskać środki na rynku publicznym.
Na koniec burmistrz Lechnerowski zaprosił
zgromadzonych na debiucie gości do obejrzenia filmu promocyjnego o gminie Kórnik, a po
nim do odwiedzenia naszej gminy.
Opr. ŁG
MMB i RP

Ks. Ostański święci zmodernizowaną ul. Dworcową
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

Kolejny wniosek o
przywrócenie praw
miejskich Bninowi

Miesiąc temu zarejestrowane w styczniu
br. stowarzyszenie „Nasz Bnin” poprosiło
Radę Miejską w Kórniku o określenie
stanowiska i podjęcie działań w sprawie
przywrócenia praw miejskich Bninowi. Jak
określono we wniosku miałoby to nastąpić
przy zachowaniu dotychczasowej struktury
administracyjnej w Kórniku.
Wniosek stowarzyszenia został omówiony podczas obrad komisji Rady Miejskiej
oraz pozytywnie zaopiniowany.
Przypomnijmy, że działania w kierunku przywrócenia praw miejskich Bninowi
podejmowano już kilkukrotnie, ostatnio w
2006 roku.
Więcej o propozycji „Naszego Bnina”
i ewentualnych działaniach samorządu
napiszemy w kolejnych numerach Kórniczanina.
ŁG
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W poprzednim numerze Kórniczanina(Kórniczanin nr 12/2010) w opublikowanym na stronie 12 tekście przygotowanym
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Irenę Kaczmarek błędnie podano ilość
punktów stanowiącą wynik sprawdzianu
Ludwiki Kowalskiej. Ludwika zdobyła aż
38 punktów, a nie jak podano 35.
Gratulujemy osiągniętego wyniku i
przepraszamy za nieścisłość.
Redakcja
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1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o
działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym .
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub
zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
a/ zmiany uchwały Nr LVIII/608/2006 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2006r.
, w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic w wyborach
do rad gmin w 2010 r.,
b/ uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kórnik” ,
c/ ustalenia cen za usługi przewozowe
transportu zbiorowego oraz wysokości
opłat dodatkowych,

Kronika
kryminalna
Nieprawidłowy manewr cofania
5 lipca w Jaryszkach, kierujący manem,
w wyniku nieprawidłowego manewru cofania,
doprowadził do zderzenia ze skodą. Z kolei
14 lipca, w tej samej miejscowości, kierowca
samochodu ciężarowego marki mercedes,
podczas nieprawidłowego manewru cofania,
zderzył się z oplem omegą.
Nie udzielili pierwszeństwa przejazdu
6 lipca w Kórniku, kierowca hondy nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził
do zderzenia z oplem agilą.
16 lipca w Koninku, kierujący volvo wraz z
naczepą, wymusił pierwszeństwo przejazdu i
zderzył się z peugeotem.
Pijany rowerzysta
7 lipca w Koninku, funkcjonariusze WRD
KMP Poznań zatrzymali mężczyznę, który kierował rowerem na drodze publicznej będąc w
stanie nietrzeźwości. Rowerzysta miał 0,76‰
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nie zachowali bezpiecznej odległości
8 lipca w Gądkach, kierująca samochodem
kia, nie zastosowała bezpiecznej odległości od
poprzedzającego pojazdu i doprowadziła do
tylnego zderzenia z samochodem nissan.
14 lipca w Kórniku, kierowca skody oktavi,
nie zachował bezpiecznej odległości pomiędzy
pojazdami i zderzył się z renault talia, a następnie pojazd ten uderzył w seata exeo. W
tym samym dniu, także w Kórniku, kierujący
volkswagenem golfem, jechał zbyt blisko od
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d/ zmiany uchwały nr XXV/245/2008 Rady
Miejskiej w Kórniku w sprawie określenia
przepisów porządkowych w komunikacji
miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia
zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy
środkami komunikacji miejskiej w Kórniku,
e/ ustanowienia pomników przyrody,
f/ uchylenia uchwały Nr XX/279/2004 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 stycznia
2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik,
g/uchylenia uchwały Nr XVIII/269/2003
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia
2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Kórniku,
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Kresowe” Kamionki,
gm. Kórnik,
i/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.:
74/25
i 74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kornik,
rejon ul. Dębowej,
j/ kupna nieruchomości położonych w
poprzedzającego go pojazdu i doprowadził
do zderzenia z BMW.
Błędny manewr zmiany pasa ruchu
10 lipca w Gądkach, kierujący ciągnikiem
siodłowym marki man wraz z naczepą, wykonał nieprawidłowy manewr zmiany pasa ruchu
i doprowadził do zderzenia z oplem vectrą.
Nie dostosował prędkości
do warunków na drodze
16 lipca w Kórniku, kierowca skody octavi
nie dostosował prędkości do warunków ruchu
i zderzył się z bocznego z autosanem.
Uderzył w sarnę
18 lipca w Kórniku, na drodze nr 434, kierujący pojazdem citroen C4 uderzył w sarnę,
która nagle wtargnęła na jezdnię
Kradzieże, włamania, przywłaszczenia
•6 lipca w Kórniku, skradziono rower o wartości
3000zł,
•8 lipca doszło do kradzieży z włamaniem
do domu mieszczącego się w Kórniku, straty
oceniono na 1030 zł,
•9 lipca nastąpiła kradzież z włamaniem do
domu znajdującego się w Kórniku, wartość
strat to 5000 zł,
•11 lipca w Błażejewku, skradziono wkłady
od lusterek z pojazdu marki mercedes, straty
to 500 zł,
•13 lipca w Runowie, doszło do kradzieży z
włamaniem, straty oszacowano na 2600 zł,
•13 lipca Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony o przywłaszczeniu pieniędzy
w kwocie 13500 zł,
•13 lipca w sklepie w Kórniku doszło do kradzieży art. spożywczych
Opr. BM

Borówcu i Kamionkach,
k/ wniesienia aportem do Wodociągi
Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM
Kórnik
Sp. z o.o. nieruchomości będących własnością Gminy Kórnik,
l/ sprzedaży w trybie bezprzetargowym
oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Kórniku
obręb Bnin na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu,
ł/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika
wieczystego,
m/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
budynku mieszkalnego zbywanego na
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,
n/ zatwierdzenia zaktualizowanego Planu
Odnowy Miejscowości Biernatki na lata
2009-2017,
o/ zatwierdzenia zaktualizowanego Planu
Odnowy Miejscowości Mościenica na lata
2009-2017,
p/ odpowiedzi na skargę.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski,Informacje
10. Zakończenie sesji.

W skrzynkach się udało
Pragnę napisać dzisiaj, może nawet
pochwalić się jakich fajnych mam
mieszkańców...

UDAŁO SIĘ.
We wtorek 20 lipca już przed proponowaną godziną spotkania, nad Jeziorem

WIEŚCI
SOŁECKIE

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

LVI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 28 lipca 2010r. o godz.13:00
w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

BIERNATKI

Na początku roku zaproponowano
na zebraniu wiejskim aby zrobić COŚ
z naszym małym jeziorem, może znów
przysposobić miejsce kąpielowe dla
mieszkańców Skrzynek, uporządkować

Skrzyneckim Małym spotkało się około
40 mieszkańców zaopatrzonych w taczki,
grabie, łopaty, pełni zapału i chęci do
pracy, po to aby rozgarnąć nawieziony
piasek, zgrabić skoszoną trawę , upo-

ROD Bnin

ZAPRASZA

Sołtys Anna Plucińska informuje, że
w sierpniu planuje się otwarcie placu
zabaw. Pieniądze na jego wyposażenie,
pochodzą z unijnych środków – programu „Odnowa Wsi” pozyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. Sołectwo
złożyło drugi wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu unijnego
„Wielkopolska Odnowa Wsi” na wiatę o
rozmiarach 9x13 metrów.
Mieszkańcy Biernatek, 1 maja uporządkowali część działki gminnej nr 28/3
za łożyskami - od strony jeziora. Uporządkowanie to było warunkiem tego, by
gmina przekazała wsi tę działkę w użytkowanie. Mieszkańcy zasiali też trawę
nad jeziorem, na działkach należących do
Urzędu Marszałkowskiego oraz Funkacji
„Zakłady Kórnickie”.
Sołtys Anna Plucińska zrwaca uwagę na to, że motorówki poruszające po
jeziorze, podpływają zbyt blisko brzegu.
Powinny pływać 80 metrów od niego. Zbyt
bliskie podpływanie ich do brzegu powoduje jej zdaniem przyduchę ryb.
Mieszkańcy Biernatek od czterech lat
czekają, aż wreszcie zostanie wykonana
ścieżka na ulicy Głównej do Jarzębinowej.
CZMOŃ

na

DZIEŃ
DZIAŁKOWCA

7.08.2010

teren, nawieźć piasku, uregulować sprawę dojścia do jeziora...
No i udało się, choć oczywiście nie tak
łatwo jakby się mogło wydawać. Najpierw
rozgraniczenie terenu, potem zgody od
właścicieli gruntów. Przy „zielonym świetle” do działania od Referatu Ochrony
Środowiska w tutejszym Urzędzie, przez
Gospodarstwo Rybackie Miłosław, Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu,
po licznych wizjach lokalnych oraz
pełnym wsparciu „moich” mieszkańców-

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

16:30 Zabawa dla
18:00-2:00 ZABAWA

GROCHÓWKA
GRATIS
nr 13/2010

Sołtys wsi Skrzynki
Beata Bruczyńska

Cztery wsie: Czmoń, Czmoniec,
Konarskie, Radzewo rywalizowały w
I Wielkpolskich Zmaganiach Sołectw,
które odbyły się w niedzielę 18 lipca
w Czmoniu. Przeprowadził je Kórnicki
Ośrodek Kultury przy współudziale
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Sołtys Jerzy Rozmiarek
informuje, że I miejsce zajął Czmoń, który
wystąpi w finale tych rozgrywek. Wśród
konkurencji było m. in. dojenie krowy,
jazda na rowrze itd.
DĘBIEC

16:00 Otwarcie
dzieci

rządkować brzeg. Rezultatem tej wspólnej pracy jest powrót do zapomnianego
już kąpieliska nad „naszym” jeziorem.
Pragną podziękować WSZYSTKIM,
począwszy od instytucji urzędowych do
mieszkańców Skrzynek, za wspólną ideę,
poparcie inicjatywy, po ciężką pracęDZIĘKUJĘ!!!
Do miłego zobaczenia nad jeziorem!

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 lipca 2010 r.
do 26 sierpnia 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania:
-działki położonej w Szczytnikach opisanej nr ewidencyjnym 179/5 o powierzchni
0,0189 ha.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

23 lipca 2010 r.

Sołtys Katarzyna Szafraniak informuje, że w lipcu z Funduszu Sołeckiego
wstawiono okna w świetlicy. Z kolei z
budżetu gminy, w lipcu utwardzono 140metrowy odcinek drogi prowadzącej na
boisko. Inwestycja ta szczególnie istotna
jest dla bezpieczeństwa dzieci korzystających z boiska. Mieszkańcy wsi są bardzo
wdzięczni burmistrzowi za realizację tego
przedsięwzięcia.
Dębiec przygotowuje się już do dożynek wiejskich.
Robert Wrzesiński
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przebudową ścieżek w kórnickim Arboretum. Modernizacja ta realizowana jest
dzięki środkom pozyskanym z funduszy
unijnych, w ramach wspólnego projektu
gminy Kórnik i Instytutu Dendrologii PAN
zatytułowanego: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę
promenady nad Jeziorem Kórnickim i
ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa
Świata w Arboretum”.
Przypomnijmy, że w części dotyczącej
Arboretum, projekt zakłada utworzenie
ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Drzewa
Świata”. Przebudowanych będzie w sumie
3,56km alei parkowych. Obrzeża alejek
wyłożone zostaną kostką granitową, a ich
nawierzchnia będzie wykonana z warstw
klińca i tłucznia kamiennego. Na trasie
ścieżki ustawione zostaną ławki i kosze
na śmieci, nawiązujące swoim wyglądem
do zabytkowego charakteru parku oraz
tablice informacyjne: dwie duże z przebiegiem oraz opisem trasy i dwadzieścia pięć
mniejszych pozwalających na poznanie
drzew pochodzących z Ameryki Północnej, Azji i Europy.
Kierownictwo Arboretum informuje,
że ze względu na remont, niektóre alejki
spacerowe będą wyłączone z ruchu turystycznego przez pewien okres. Prace modernizacyjne potrwają do końca września
bieżącego roku.
BM
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Królewskie strzelanie

MARCIN NOWAK Z GĄDEK KRÓLEM
KURKOWYM AD 2010/2011. TURNIEJ
ZIELONOŚWIĄTKOWY KÓRNICKOBNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO
IM. KS. SZCZEPANA JANASIKA.
Zesłanie Ducha Świętego świętowane jest
w kościele jako Zielone Świątki, według Dziejów Apostolskich, przypada 50 dni po Święcie
Paschy (49 dni po Wielkiej Nocy). Według
tradycji zebranym w wieczerniku apostołom
objawił się Duch Święty w postaci języków
ognia nad ich głowami oraz przez podmuch
wiatru. Apostołowie posiedli umiejętność
przemawiania w wielu językach oraz inne
dary takie jak: mądrość, męstwo, umiejętności
umysłowe, pobożność. Czy wybór tego święta
przez pierwsze bractwa kurkowe za termin
najważniejszego w roku uroczystego turnieju
o tytuł „króla kurkowego” był przypadkowy? Z
pewnością nie, kierowano się w tym wyborze
właśnie tym, że do zwycięstwa potrzebne są
nie tylko umiejętności strzeleckie, ale również
łut szczęścia zwany też Darem Bożym. Nie na
darmo w porzekadle mówi się ”strzelec strzela
a Pan Bóg kule nosi”.
W Kórniku pierwszy turniej kurkowy odbył
się w Zielone Świątki w 1749 r. Zachował się
zapis wyników tego turnieju. Dnia 22. maja
2010 r. bracia kurkowi i zaproszeni goście,
spotkali się przed Kaplicą w Bninie. Po
Mszy św. i poświeceniu tarczy ufundowanej
przez Mariana Fica, ubiegłorocznego króla
kurkowego pomaszerowali ze sztandarem
złożyć kwiaty na grobie swojego patrona ks.

Szczepana Janasika.
Turniej odbył się 22 maja na strzelnicy
brackiej w Skrzynkach. Szlachetna rywalizacja strzelecka zakończyła się sukcesem
Marcina Nowaka (33 l.). Zdobył tytuł króla
kurkowego oraz tytuł najlepszego strzelca
turnieju. Jest leśniczym leśnictwa Drapałka
w Nadleśnictwie Babki. W królewskim turnieju
uczestniczył po raz drugi. Jest członkiem
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im.
ks. Szczepana Janasika od 2009 r. Jerzy Lech
zdobył tytuł pierwszego rycerza turnieju. Tytuł
drugiego rycerza zdobył strzelmistrz bractwa
Marian Błaszak.
Uroczysta intronizacja królewska odbyła
się w Boże Ciało w siedzibie Bractwa w
Skrzynkach. Ustępujący król Marian Fic z Bnina uroczyście przekazał insygnia królewskie:
cenny ryngraf z wizerunkiem kura wykonany
w pracowni złotniczej mistrza śp. Jerzego
Włodawca w Poznaniu, a ufundowanego
przed laty przez Marka Nowickiego. Król
Kurkowy otrzymał również pamiątkowy medal, tarczę, puchar oraz przechodniego kura.
Małżonka Anna otrzymała srebrny diadem,
oraz tytuł królowej KBBK AD 2010/2011. Rycerze otrzymali pamiątkowe medale. Historia
Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, na
których widnieją znaki szczególne fundatorów
(tarcza) lub zwycięzców (medale i puchary).
Warto wspomnieć przy okazji, że tarczę którą
ufundował ustępujący król malował Marek
Fludra z Bnina.
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego, na czele z królem Marcinem
Nowakiem w dniu 12 czerwca, brała udział
w uroczystości 375-lecia Bractwa w Śremie
oraz 20. lecia odnowienia tego bractwa
przy udziale członków Kórnickiego Bractwa
Kurkowego.
Marcin Nowak z zadowoleniem przyjął
wywalczony tytuł i jak sam oświadczył,
nie oczekiwał takiego szybkiego sukcesu.
Macin Nowak urodził sie 16 lipca 1977 r. w
Poznaniu. W 1997 r. ukończył Technikum
Leśne w Goraju. Jest zapalonym myśliwym.
Od 2006 r. jest członkiem Koła Łowieckiego
„Kogut” w Kórniku. Życzmy mu szczęśliwego
„królowania” w imię brackiego hasła: „Ćwicz
oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.
		
Kazimierz. Krawiarz
Foto RMC Czechowski
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Odzyskuje swój dawny wygląd

KULTURA

KULTURA

Przebudowują
ścieżki
w
Arboretum
W lipcu ruszyły prace związane z

Rozpoczęte na początku czerwca prace
porządkowe, na terenie poniemieckiego
cmentarza ewangelickiego w Bninie dobiegły
już prawie końca. Przypomnijmy, że projekt
zagospodarowania tego terenu zakładał
utworzenie niewielkiego parku z zachowaniem
charakteru cmentarnego.
Na kilkudziesięciometrowej powierzchni
terenu, zarośniętej chaszczami wycięto już
zbędne drzewa oraz krzewy. W ten sposób odkryto dotąd niewidoczne nagrobki. Uszkodzone oraz zachowane w całości płyty nagrobne
ułożono w jednym miejscu. Po prawej stronie
drogi, prowadzącej do zagajnika, wybudowano z kotki brukowej schody. U góry ustawiono
dwa krzyże – jeden metalowy na kamiennym
postumencie, z wyrytą datą 1897 rok, który
odnaleziono w zaroślach na terenie cmentarza
oraz drugi drewniany z datą 2010 rok. Obok
krzyży znajduje się ławeczka. Będzie też tablica informacyjna, a dalej w głębi, pomiędzy
nagrobkami powstaną alejki spacerowe.
BM

Kórnik na pielgrzymkowym szlaku

Kilkuset pielgrzymów skorzystało 6
lipca z przygotowanego dla nich posiłku
w dwóch punktach Kórnika – tradycyjnie
przy strażnicy i Alei Flensa.
Od wielu lat, na szlaku Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę znajduje się
Kórnik. To tu, kilka grup pielgrzymkowych,
po pokonaniu pierwszych kilkudziesięciu
kilometrów zatrzymuje się na obiedzie,
który z wielkim zaangażowaniem przygotowują co roku kórniczanie. Tak też było i
tym razem. Zmęczeni i nieco przemoczeni
pątnicy, bo deszcz dał się we znaki już na
początku drogi, około godziny 16.00 dotarli do Kórnika. Tam czekały na nich m.in.
kanapki, zupa, napoje, herbata miętowa,
kiszony ogórek i coś słodkiego. Strawę
dla ciała przygotowały chętne mieszkanki
miasta. Pielgrzymi odpłacili się uśmiechem
i zapewnieniem o modlitwie.
BM

Uczniowski Klub
Sportowy
„Jedynka Kórnik”
zaprasza wszystkich
członków
na
zebranie
sprawozdawczo – wyborcze,
które odbędzie się
28.07.2010r o godz. 18.00
w sali kominkowej
Kórnickiego
Ośrodka Kultury
ul. Prowent 6 w Kórniku
23 lipca 2010 r.

Serdeczne podziękowania
ks. dziek. E. Leoszowi, ks. prob. P. Ostańskiemu,
ks. S. Olejniczakowi,
przedstawicielom Urzędu Gminy, OPS w Kórniku,
sąsiadom i znajomym oraz rodzinie
za życzenia i modlitwę z okazji
moich setnych urodzin
oraz
kierownictwu i pracownikom
Restauracji Non Stop w Gądkach
za doskonałe przygotowanie
przyjęcia urodzinowego
składa
Jubilatka

Prakseda Kania
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Remonty dróg powiatowych
na terenie gminy Kórnik
Plan remontów dróg powiatowych
realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na podstawie Programu Naprawy Dróg Powiatowych na lata
2008-2010. Został on opracowany w 2008
roku przez przedstawicieli Starostwa Poznańskiego, Zarządu Dróg Powiatowych
i skonsultowany z wójtami i burmistrzami
poszczególnych gmin.
Program miał na celu poprawę stanu
infrastruktury drogowej. Priorytetem była
eliminacja odcinków dróg o najgorszym
stanie technicznym, a także utrzymanie
w odpowiednim standardzie dróg stanowiących podstawę do przenoszenia ruchu
tranzytowego oraz najbardziej obciążonych ruchem pojazdów.
Program zakładał ułożenie w latach
2008-2010 ok. 85 km nowych nawierzchni
bitumicznych i przebudowę 18 km dróg.
Koszt realizacji programu w okresie 3 lat
szacowano na kwotę 45 mln zł. Przyjęcie
przy realizacji inwestycji i remontów dróg,
trzyletniej perspektywy uporządkowało
układ planowania rzeczowego robót
drogowych. Umożliwiło też prowadzenie
racjonalnej polityki z uwzględnianiem
największych potrzeb remontowych dróg,
przy współudziale gmin.
Przy planowaniu prac inwestycyjnoremontowych przyjęto kilka założeń.
Nakłady Powiatu Poznańskiego na drogi
powiatowe, ze względu na ograniczone
środki finansowe, przeznaczane są przede
wszystkim na roboty w ciągach dróg powiatowych, uznanych za spełniające ustawową definicję kategorii drogi powiatowej.
Ustawa o drogach publicznych, art. 6a. 1.
do dróg powiatowych zalicza drogi inne
niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1,
stanowiące połączenia miast będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i
siedzib gmin między sobą. Na drogach powiatowych, które nie spełniają ustawowej
definicji kategorii drogi powiatowej, wykonywane są zasadniczo zabiegi z zakresu
bieżącego utrzymania dróg w minimalnym
standardzie.
W pierwszym roku realizacji programu
(2008 r.) roboty drogowe przeprowadzono
na ok. 42 km dróg. Ogólny zakres prac
obejmował: przebudowę dróg – łącznie na
dł. ok. 2 km, położenie nakładek bitumicznych- łącznie na dł. ok. 34,5 km, remonty
poboczy i zatok – łącznie ok. 5,3 km, budowę dwóch sygnalizacji świetlnych. Łączna
wartość robót wyniosła ok. 17 mln zł
W roku 2009 wykonano: przebudowę
dróg – na dł. łącznie ok. 8 km, położenie
nakładek bitumicznych – łącznie na dł.
ok. 24 km, budowę dwóch sygnalizacji
świetlnych. Łączna wartość robót to ok.
14 mln zł
Na terenie gminy Kórnik w 2008 roku
wykonano remont pobocza drogi 2461P
Czapury - Gądki w miejscowości Borówiec (kontynuacja remontu pobocza z

roku 2007), dł. 0,26 km, wartość 60 tys.
zł. Wyremontowano także pobocze drogi
2461P Czapury - Gądki na odcinku od
Kamionek do Daszewic, dł 3,1 km, wartość
ok. 324 tys. zł. Ponadto wyremontowano
nawierzchnię drogi 2472P Radzewice Kórnik na odcinku Bnin – Konarskie, dł.
1,4 km, wartość ok. 327 tys. zł oraz wybudowano chodnik w ciągu drogi 2477P
Gądki - Szczodrzykowo w Robakowie, dł.
55 m, wartość ok. 66 tys. zł.
W 2009 roku w miejscowości Biernatki
wybudowano chodnik dł. ok. 200 m, wartość robót ok. 128 tys. zł.
W planie rocznym na 2010 rok ujęto
remont nawierzchni jezdni drogi 2489P Kamionki-DK11 w miejscowości Koninko, na
dł. ok. 1,0 km, wartość 300 tys. zł. Planuje
się też budowę chodnika i odwodnienia
w ciągu drogi 2468P Bnin - Zaniemyśl w
Prusinowie, dł. 730 m, wartość ok. 500
tys. zł.
W najbliższym czasie zakończą się
prace związane z ustaleniem Programu
Napraw Dróg Powiatowych na kolejny
okres – czyli lata 2011-2013. Propozycje
sformułowane przez Starostwo i Zarząd
Dróg Powiatowych konsultowane są
wójtami i burmistrzami, by wyjść naprzeciw także planom i potrzebom gmin. W
czteroletnim programie należy również
uwzględnić plany poszczególnych gestorów sieci, którzy mogą w najbliższym czasie operować w pasach dróg powiatowych
np. Aquanetu, inwestorów związanych z
„Kanalizacją obszaru Parku Krajobrazowego »Puszcza Zielonka« i okolic”, czy
poszukiwaniem gazu łupkowego. Utrudnieniem w planowaniu są też liczne inwestycje drogowe innych zarządców dróg,
np. budowa S5, S11, przebudowa drogi
Poznań-Szamotuły, ul Bukowskiej, ronda
w Skórzewie. Starostwo z odpowiednim
wyprzedzeniem zwróciło się do wójtów,
burmistrzów z prośbą o informację, które
podmioty, wykonując prace przy budowie
infrastruktury, operują w pasie drogowym.
Ma to na celu uniknięcie marnotrawienia
finansów i czasu na prace, które należałoby wykonać ponownie po zakończeniu inwestycji wykonywanej przez inny podmiot.
Budowa sieci gazowej czy kanalizacyjnej
zwykle bowiem łączy się z naruszeniem
nawierzchni drogi. Podobnie nieracjonalne
byłoby wykonywanie remontu na drodze,
która poddana będzie eksploatacji przez
ciężkie pojazdy pracujące przy wielkich
budowach dróg krajowych. Remonty na
takich odcinkach są wówczas przesuwane.
Często udaje się w podobnych przypadkach w porozumieniu z gminą lub operatorem połączyć taką inwestycję z remontem
drogi powiatowej. Program Napraw Dróg
Powiatowych na lata 2011-2014 powinien
być gotowy jesienią 2010 roku.
W lipcu 2008 r. Powiat Poznański
zawarł z Gminą Kórnik porozumienie
dotyczące zarządzania przez Burmistrza
drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Kórnik. Zgodnie z

TYNKI
MASZYNOWE
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warunkami porozumienia powiat poznański przekazuje corocznie środki na bieżące
utrzymanie i remont dróg powiatowych.
W latach 2009 i 2010 na bieżące zadania przeznaczono odpowiednio kwoty o
łącznej wartości 47.100 zł (22.490 zł/km)
i 49.000 zł (23.390 zł/km) wypłacane w
ratach kwartalnych. Ponadto w związku
z intensywnymi opadami śniegu i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów
zimowego utrzymania dróg powiatowych
w roku 2010 przyznano dodatkowe środki
finansowe w kwocie 10.475 zł (5 tys. zł/
km).
Poza środkami finansowymi na bieżące
utrzymanie gminie przekazywane są środki
na remonty dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miasta. W roku 2009
przekazana została kwota 250 tys. zł na
prace remontowe obejmujące frezowanie
bitumicznej nawierzchni jezdni, mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją,
wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, regulację
kratek ściekowych i włazów kanałowych na
odcinku 500m ul. Błażejewskiej (droga powiatowa nr 2473P) oraz na odcinku 730m
ul. Zwierzynieckiej i ul. Konarskiej (droga
powiatowa nr 2472P). W roku bieżącym
powiat przekaże gminie kwotę 150 tys. zł
na wykonanie remontu nawierzchni jezdni,
chodników i rowów odwadniających ul.
Biernackiej (droga powiatowa nr 2468P).
Powiat Poznański powierza gminom
również zadania z zakresu zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi na
terenie zamiejskim w zakresie wykonania remontów i inwestycji. We wrześniu
2009 r. zawarte zostało porozumienie, na
mocy którego gmina przejęła zarządzanie
w zakresie umocnienia pobocza w ciągu
drogi powiatowej 2461P Czapury - Gądki
na ul. Poznańskiej w m. Borówiec wraz z
środkami finansowymi na ich realizację w
wysokości 112.810,32zł. W roku bieżącym
w ramach podpisanego porozumienia
gmina ze środków powiatu w wysokości
1.128.500zł wykona kontynuację prac na
ww. drodze w zakresie budowy nawierzchni z krawężnikami.
Katarzyna Jędraszczyk
rzecznik prasowy
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu,
Joanna Kostrzewska
Wydział Dróg i Gospodarki
Przestrzennej
Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
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Krótko z POWIATU

Tel.

www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Układanie
podłogowych

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

tel. 793-153-278

Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

paneli
NIERUCHOMOŚCI

Kupno, sprzedaż, wynajem
oferuje agent
działający na terenie Kórnika i okolic
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

Miejsce
na Twoją reklamę

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61,Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

Miejsce
na
Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
23 lipca 2010 r.

11

Minął kolejny pracowity rok artystyczny w chórku Tutti Santi. Warto wymienić
choć kilka tych najważniejszych. Już
w październiku byliśmy gospodarzami
I Przeglądu Zespołów Młodzieżowych
“Matce Bożej Kórnickiej w hołdzie”, dzień
wcześniej zdobyliśmy dwie nagrody na
Festiwalu Piosenki Religijnej “Carmen
Deo“ w Śmiglu. Później przyszedł czas na
ostatnie poprawki, wydanie oraz promocję
płyty ”Kolęda płynie z wysokości”. Jednak
największy sukces ów rok artystyczny
uwieńczył.
19 czerwca podczas II Festiwalu Chórów Młodzieżowych AMA LA MUSICA w
Środzie Wielkopolskiej, nasze oba zespoły
spisały się znakomicie i wywalczyły aż
trzy nagrody. Jurorzy docenili nas, choć
nie byliśmy „typowymi” uczestnikami!
Chór Dziecięcy był najmłodszy wiekiem,
a Zespół Dziewczęcy najmniej liczny.
Konkurowaliśmy z 8 chórami z całej Polski.
Najlepszym okazał się świetny chór Canticum Novum z poznańskiego Marcinka.
Trzecia nagroda przypadła w udziale
Zespołowi Dziewczęcemu Tutti Santi z

ki Muzyki). Prezentację zakończyliśmy
radosną Pioseneczką. Jednak nie był to
koniec niespodzianek. W czasie gdy jury
myślało nad werdyktem, przy licznym
udziale średzian odbył się konkurs o nagrodę publiczności. Połączone w jedno siły
Tutti Santi zaprezentowały się w dobrze
znanym repertuarze wesołych piosenek,
także tych połączonych z tańcem (Ratuj
mnie, Huba buba, Noe). Decyzją publiczności to właśnie nam przyznano tę chyba
najmilszą sercu nagrodę. Po ogłoszeniu
wyników, przyznaniu nagród i wyróżnień,
przybyłe chóry rozśpiewaną gromadą
ruszyły korowodem przez średzki rynek i
okoliczne ulice. Było to muzyczne, pełne
radości ukoronowanie festiwalu. Organizatorzy zapewnili też inne atrakcje, m.in.
warsztaty wokalne prowadzone przez
solistkę opery bydgoskiej, panią Annę
Wilk. Trzeba także podkreślić, że całe to
muzyczne przedsięwzięcie zorganizowane
było znakomicie. Młoda średzka dyrygentka pani Marta Łuczak świetnie wyczuła
niszę na polskich scenach festiwalowych.
Przychylne nastawienie władz lokalnych

RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
DLA DOROSŁYCH
HARLAN COBEN „ZAGINIONA”

„Zaginiona” to najnowszy thriller Harlana
Cobena, niekwestionowanego króla gatunku.
Mron Bolitar nie miał
kontaktu z dawną kochanką, Therese Collins,
od ponad siedmiu lat.
Niespodziewanie kobieta
dzwoni do niego z prośbą
o pomoc. Mąż Therese, Rick, o którym Myron nie miał zielonego pojęcia, miał spotkać
się z żoną w Paryżu. Chciał przekazać jej
jakąś ważną informację, ale przepadł bez
wieści. Po chwili wahania Bolitar decyduje
się lecieć do Europy. We Francji czeka
na niego przykra niespodzianka. Już na
lotnisku obydwoje zostają zatrzymani
przez policję. Rick, pracujący jako reporter
śledczy, został zamordowany, a Therese
stała się główną podejrzaną... Jedna rzecz
podważa tę hipotezę. Na miejscu zbrodni
znaleziono ślady krwi, a badanie DNA
ujawniło, że należy ona do nieżyjącej od lat
córki Collinsów. Gdy tylko Myron zagłębia
się w śledztwo, okazuje się, że ktoś bardzo
nie chce, by prawda wyszła na jaw. Jakie
tajemnice kryją się w przeszłości Ricka?
DLA MŁODZIEŻY
JANUSZ KUŹNIECÓW, MONIKA SANECKA
„POZNAJEMY REGIONY POLSKI”

Kórnika. Nasze dziewczyny wykonały
pięć utworów, w aż 4 językach. Program
występu był zróżnicowany, co z uznaniem
podkreślił przewodniczący jury prof. Przemysław Pałka, znany poznański dyrygent
i pedagog Akademii Muzycznej im. I.J.
Paderewskiego. Średzka publiczność oraz
jurorzy usłyszeli: Niechaj zstąpi Duch Twój,
Bogoroditse Djewo z repertuaru wspólnoty
Taize, Edelweiss piękną piosenkę z filmu
Dźwięki Muzyki, XVI- wieczny madrygał
polski Komum ja kwiateczki rwała i tradycyjną, znaną pieśń religijną w języku
Zulu Siyahamba. Kolejną ogromną radość
sprawiło nam wyróżnienie za najlepiej wykonane partie solowe przyznane Chórowi
Dziecięcemu Tutti Santi. Bohaterami okazali się: Krystian, Małgosia, Sandra (Nie
lękajcie się), Magda (Kołysz nas ziemio)
Magda, Milena, Monika (Niech świat cały
dzisiaj) i nasze osiem nutek w piosence
Alfabet muzyczny ( również z filmu Dźwię-
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dało jej duże pole do popisu. Festiwal
Ama la Musica staje się coraz bardziej
popularny i ściąga młodzież z całej Polski.
Warto więc wpisać sobie czerwcową datę
w kalendarz i wybrać się w przyszłym roku
na to niedalekie chóralne święto.
Po tak pracowitym roku, przyszedł czas
na odpoczynek. Już w pierwszej połowie
lipca dzieci z chóru Tutti Santi z kilkorgiem
przyjaciół przebywały na kolonii letniej w
Białym Dunajcu. O naszych wrażeniach z
tegorocznych wakacji, będziecie Państwo
mogli przeczytać w kolejnym numerze
Kórniczanina.
Sukcesy są dla chóru mobilizacją i
nagrodą, lecz pamiętać trzeba, że najważniejszy jest rozwój, doskonalenie swoich
umiejętności i poszerzanie repertuaru. I
to jest naszym najistotniejszym dokonaniem!
JCH

„Poznajemy regiony
Polski” to zbiór najważniejszych informacji o
Wielkopolsce, Pomorzu,
Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, Mazowszu
i Podlasiu, Małopolsce,
Lubelszczyźnie, Górnym i Dolnym Śląsku. W
książce scharakteryzowano pejzaże i parki
narodowe, najważniejsze odkrycia archeologiczne w regionach, zabytki takie jak zamki,
pałace i kościoły. Zawiera też przegląd legend
nawiązujących do historii regionów.
Efektowny projekt graficzny zawierający
mapy, liczne fotografie i rysunki wraz z przystępnie napisanym tekstem tworzą naprawdę
interesującą publikację.
DLA DZIECI
BEATA I PAWEŁ HOROSIEWICZOWIE
„MAŁY FOTOGRAF. KURS FOTOGRAFII
DLA DZIECI”

Z poradnika, każde
dziecko dowie się jak wybrać pierwszy aparat, ale
również, jak lepiej wykorzystać ten, który już ma.
Znajdzie tu m.in. informacje o budowie aparatu,
o zasadach kompozycji
zdjęć i fotografowaniu ludzi, przyrody
czy zwierząt. Ale to nie wszystko! „Mały
fotograf” to także nauka obróbki zdjęć na
komputerze.
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Letnie muzykowanie trwa

REKLAMA / KULTURA

KULTURA

SUKCESY TUTTI SANTI NA FESTIWALU
W ŚRODZIE WLKP.

Szósty Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”, który otwarto na początku lipca
ruszył „pełną parą”. W świat muzyki żydowskiej i staropolskie klimaty przenieśli
publiczność muzycy podczas ostatnich
dwóch festiwalowych koncertów.

Drugi już koncert z cyklu „Muzyka z
Kórnika” zgromadził liczną publiczność.
11 lipca, zespół Anatevka Klezmer Trio w
składzie: Sławomir Heinrychowski (klarnet),
Donat Zamiara (kontrabas), Andrij Melnyk
(akordeon) przenieśli publiczność w świat
muzyki żydowskiej, nazywanej również
klezmerską. Muzyka ta rozpowszechniła
się w drugiej połowie XVIII wieku, gdy
pojawiły się wędrowne grupy żydowskich
muzykantów. Nazwa „klezmerska” pochodzi od hebrajskich słów „klej zemer”, czyli
instrumenty muzyczne.
Kolejne utwory zapowiadał Tomasz
Raczkiewicz, dyrektor muzyczny festiwalu.
Zespół Anatevka Klezmer Trio wykonał
m.in. utwory z musicalu „Skrzypek na dachu”, „Odessa”, „Babiczka”, „Galicia”, „Zemet Atik”. Publiczność nagrodziła muzyków
gromkimi brawami.
Podróż w dawne staropolskie czasy,
gdzie wojska polsko-litewskie stoczyły
zwycięską bitwę z zakonem krzyżackim pod
Grunwaldem, przenieśli zgromadzonych 18
lipca w Arboretum: Jacek Kowalski (śpiew,
rota, citola), Henryk Kasperczak (lutnia,
teorba, rba) i Robert Rekiel (instrumenty
perkusyjne). Koncert „Dumy staropolskie

i pieśń o bitwie pod Grunwaldem”, nawiązywał do przypadającej kilka dni wcześniej
600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
Podczas pierwszej części, widownia
wysłuchała utworów o tematyce historyczno-bohaterskiej, czyli dum. Wśród nich
były m.in. dumy o Hołubku, Chmieleckim,
Chodkiewiczu, Sobieskim, o upadku Kamieńca, o wiedeńskiej potrzebie. Każdą
z nich, Jacek Kowalski opatrzył niezwykle
ciekawym komentarzem. Jego autorskich
pieśni, stylizowanych na dumy widownia
mogła wysłuchać w drugiej części koncertu. Uwieńczeniem spotkania były pieśni
wychwalające wielką bitwę pod Grunwaldem, czyli między innymi „Pieśń o bitwie

pod Grunwaldem”, której skrócona wersja
zakończyła cały koncert.
Spragniona i głodna kolejnych wrażeń,
tym razem kulinarnych publiczność, po koncercie raczyła się poczęstunkiem z epoki,
czyli pieczystym, kaszą z onastą i napitkiem
godnym. Sponsorem rycerskiej biesiady był
hotel Daglezja.
A już w niedzielę 25 lipca koncert muzyki etnicznej w wykonaniu Dymitra Harea
i ART ACOUSTIC TRIO. W programie
muzyka cygańska, rumuńska, bałkańska
i mołdawska.
Barbara Morasz

„Klaudynka” na
Igrzyskach
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka” wzięło udział w IX
Powiatowych Igrzyskach „Sprawnych Inaczej”, które odbyły się 3 lipca na stadionie
KS „Piast” w Gruszczynie.
Organizatorem Igrzysk było Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka ze Swarzędza z przewodniczącą Barbarą Kucharską na czele.
Z „Klaudynki” dotarło do Gruszczyny
ponad 40 osób – podopiecznych wraz z
opiekunami. Na czele tej reprezentacji stała
prezes Anetta Szarzyńska.
Uczestnicy Igrzysk wzięli udział w kilkunastu konkurencjach. Mieli też okazję
jeździć na koniu. Brali udział w turnieju
strzeleckim zorganizowanym przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze Swarzędza.
Krystian Pawełczyk z „Klaudynki” za
strzelanie uzyskał wyróżnienie – medal.
Uczestnicy Igrzysk otrzymali medale, drużyny - puchary.
W sadzie państwa Elżbiety i Stefana
Hayto odbyło się spotkanie integracyjne ze
wspólnym posiłkiem.
Robert Wrzesiński
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W bibliotece może być ciekawie także w
czasie wakacji, o czym przekonały się dzieci, które chętnie brały udział w spotkaniach
w Filii Biblioteki Publicznej w Bninie.
Pierwszą propozycją dla dzieci były „Wakacyjne poranki dla maluchów”, prowadzone
od 28 czerwca do 2 lipca przez bibliotekarkę
Klaudynę Pawłowską. Każdego dnia, na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Uczestnicy
poznawali przygody bohaterów książki I. Landau „Mali przyjaciele” i historie o zwierzątkach
z serii Martynka. Dużą przyjemność sprawiły
im zabawy z chustą animacyjną, taneczno-

ruchowe, kolorowanie mandali, malowanie
farbami, zabawy z gazetami czy ćwiczenia
relaksacyjne i oddechowe z wykorzystaniem
muzykoterapii.
Dzieci mogły kształtować swoją sprawność manualną, wyobraźnię i integrować się
w grupie. Na zakończenie czekała na nich
niespodzianka - spotkanie z psem Herą, rasy
czarny terier rosyjski. Mali milusińscy dowiedzieli się, jak należy opiekować się psem, jak
bezpiecznie bawić się ze zwierzęciem, jak
postępować z obcym psem i zobaczyły jakie
sztuczki potrafi Hera. Zastosowane elementy
dogoterapii miały na celu wpłynąć na pozytywne emocje dzieci i
przełamać lęki. Uczestnicy otrzymali małe
dyplomy i upominki, a cykl spotkań zakończyła
wspólna biesiada opiekunów i dzieci przy
słodkim poczęstunku.
Drugą propozycją dla dzieci była wirtualna
wakacyjna wędrówka po Wielkopolsce, którą
w dniach 5-9 lipca odbywały dzieci w wieku

szkolnym. W poszczególnych dniach, dzieci
mogły obejrzeć prezentacje multimedialne,
dotyczące najważniejszych miejsc w Wielkopolsce, które przygotowała Anna Kamińska. W
czasie spotkań, uczestnicy poznawali ciekawostki dotyczące regionu, gwarę wielkopolską,
a także mieli okazję rozwijać swoje zdolności
manualne podczas zajęć plastycznych. Dzieci
tworzyły witraże z nasion, „rajskie drzewka”,
kartki okolicznościowe, torby upominkowe i
bukiety z roślin polnych. Skonstruowały także z
papieru i kartonów kórnicki zamek oraz wykonały techniką kolażu „eleganta z Mosiny”.
Chętni poznawali przygody Bartka z książki D. Zawadzkiej „Bartek Koniczyna i Banda z
Zaniemyśla”. Tygodniową podróż po Wielkopolsce zakończono wspólnym poczęstunkiem
- pysznym domowym ciastem.
Wakacyjny czas upłynął dzieciom w miłej
i wesołej atmosferze, a prace uczestników
można podziwiać w bnińskiej bibliotece.
KPP

Wakacyjne
spotkania z
książką
W czasie wakacji, w Bibliotece Publicznej
w Kórniku organizowane są zajęcia dla dziecipod hasłem „Wakacyjne spotkania z książką”.
Odbywają się one w każdy wtorek i czwartek w
godzinach od 10.30 do 12.00. W ramach zajęć
dzieci słuchają bajek i opowiadań, czytanych
przez panie bibliotekarki, a także wykonują prace
plastyczne. Papier kolorowy, bibuła, surowce
wtórne i wiele innych materiałów posłużyły do
wykonania m.in. gąsienic, ślimaków, kamiennych
stworków, żabek, kotków, biedronek, zaproszeń,
przycisków do papieru, wielkiego plakatu „Miasto”. Nasi mali artyści wykorzystali przy tym swoje
nieograniczone i fantastyczne pomysły.
Zajęcia potrwają do końca wakacji i mamy
nadzieję, że chętne dzieci zapragną odkryć w
sobie talent i wcielić się w rolę małego artysty.
Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestniczenia w zajęciach.
KK
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Warsztaty ceramiczno-archeologiczne

W tym roku, już po raz drugi Kórnicki
Ośrodek Kultury znalazł sposób na wakacyjną nudę. Od 5 do 16 lipca odbywały
się warsztaty ceramiczno-archeologiczne. Związane są one z „Fiestą Ceramiki”
trwającą od marca. We współpracy z poznańską Akademią Sztuk Pięknych oraz
Biblioteką Publiczną w Kórniku, dzieci
oraz młodzież z okolic mogły kreatywnie spędzić dwa tygodnie
wakacji bez konieczności
wyjeżdżania z domu.
Grupa trzydziestu jeden
dzieci, w wieku od 7 do 18
lat, każdego dnia spotykała
się w budynku Kórnickiego
Ośrodka Kultury, by wspólnie przez cztery godziny
spędzić czas i jednocześnie
spróbować swoich sił na polu
archeologii i ceramiki.
W odróżnieniu do zeszłego roku, zajęcia były płatne,
ale jak podkreślali organizatorzy pieniądze były potrzebne na artykuły wykorzystywane na zajęciach. Sporym
kosztem było zakupienie
gliny, z której dzieci ochoczo codziennie lepiły różne
cuda, ale dzięki skromnej
wpłacie nie było obawy, że
jej zabraknie. Na początku
warsztatów konieczne stało
się zapoznanie uczestników z technikami lepienia
w glinie oraz z najdawniejszą historią sztuki. Poprzez
rozszerzenie teoretycznej
wiedzy, pobudzona została
dziecięca wyobraźnia, która
owocowała m.in. „malowidłami naskalnymi” wykonanymi przed budynkiem na
wcześniej przygotowanych
do tego stelażach. Trzeba podkreślić, że
teren, na którym bawiły się dzieci, został
wcześniej dokładnie uporządkowany. Dzięki temu ośrodek zyskał zamiast gęstych
zarośli i śmieci piękny widok na jezioro i
nowo otwartą promenadę. Na środku placu
stanął natomiast totem udekorowany przez
młodych archeologów. Brakuje już tylko
trawnika, który prawdopodobnie zasiany
zostanie na jesień. Największym zainteresowaniem na warsztatach cieszyło się koło
garncarskie, przez kilka dni nie brakowało
chętnych, by spróbować stworzyć na nim
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własne dzieło. W prace dzieci wkradła
się również aktualna tematyka sportowa,
zwłaszcza wśród chłopców dzieła gliniane
często przedstawiały puchary mistrzostw
świata w piłce nożnej oraz pomysłowe projekty piłek nożnych z autografami słynnych
piłkarzy. Dziewczynki najczęściej korzystały
z niełatwych technik lepienia przedstawionych przez pana Piotra Mastalerza i two-

rzyły ozdobne gliniane naczynia. Ważnym
punktem warsztatów była wycieczka do
Poznania. Uczestnicy zwiedzili Muzeum
Archeologiczne oraz zajrzeli do pracowni
ceramicznej w Akademii Sztuk Pięknych.
Mieli także możliwość obejrzeć z bliska
wykopaliska archeologiczne na Ostrowie
Tumskim, widzieli m.in. piwnicę z X w. oraz
odnalezione kości zwierzęce. Przy pomocy
pani Katarzyny Kaczmarek, już po powrocie
zorganizowano dzieciom własne wykopaliska archeologiczne, uczono ich odkopywać
i rekonstruować znalezione przedmioty.

Pani Katarzyna uczyła także młodych
archeologów wyrobu pradawnej biżuterii.
Zajęcia te, jak nie trudno się domyśleć,
cieszyły się największym powodzeniem
wśród żeńskiej części uczestników. Przed
końcem warsztatów wszyscy, którzy przez
dwa tygodnie uczyli się ceramiki i archeologii zaangażowali się w budowę dwóch
pieców węgierskich. Ich konstrukcja jest
niezwykle skomplikowana,
ponieważ podczas budowy
wypełnia się je ulepionymi
już pracami, gotowymi do
wypalenia oraz materiałami
palnymi.
16 lipca o godzinie 17 odbyło się spotkanie z ceramiką, nie tylko dla uczestników
warsztatów. Wszyscy chętni
obserwowali podpalenie
pieca węgierskiego, któremu
nadano imię Feniks, w drugim piecu prace wypalały się
już od rana, ponieważ jest to
długotrwały proces. Ponadto
można było własnoręczne
zdobić gotowe naczynia
szkliwami ozdobnymi, by
później wypalić je w piecu
gazowym szybką techniką
raku. Piec był rozgrzewany
do ponad 1000°C, wszystko
po to, by naczynia były trwałe
i nadawały się do codziennego użytku. Pracę z ceramiką
umilał swoim śpiewem Klub
Miłośników Piosenki Biesiadnej. Nie zapomniano również
o poczęstunku. Wszyscy
głodni goście mogli upiec
sobie w ognisku kiełbaskę.

KULTURA

KULTURA

Wakacje w
bnińskiej
bibliotece

Na zakończenie warsztatów zadowoleni uczestnicy
dostali specjalne certyfikaty.
Warto promować wśród najmłodszych
aktywne spędzanie czasu, zwłaszcza w
dobie Internetu i telewizji. Czasem wystarczy trochę dobrych chęci, by zorganizować dzieciom niezapomnianą przygodę
i jednocześnie rozszerzyć ich horyzonty.
Miejmy nadzieję, że warsztaty ceramiczno-archeologiczne odbędą się także w
przyszłym roku i będą cieszyły się coraz
większym zainteresowaniem, nie tylko
wśród najmłodszych.
Róża Paluszkiewicz
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UWAGI: Khet to pierwsza na świecie gra planszowa stosująca technikę laserową. W 2006 roku
została uhonorowana przez Mensa, zdobywając I
miejsce w kategorii gier logicznych. Jej wabikiem
jest niewątpliwie efekt emisji promieni lasera, które
zmierzają w obrębie planszy do celu, odbijając się
po drodze od lustrzanych ścian niektórych bierek.
Za tym wabikiem ukrywa się (o dziwo) znakomicie
przemyślana gra o niebanalnych strategiach,
oferująca całe bogactwo możliwości taktycznych
i pełna zaskakujących zwrotów akcji. Niezbędną
porcję zdrowego łamania głowy trzeba tu łączyć ze
spostrzegawczością i wyobraźnią geometryczną.
Zasady są proste, gdyż wszystkie figury poruszają się tak samo. Można się ich nauczyć przez
parę minut i łatwo opanują je także dzieci. Jednak,
aby zagrać w khet, trzeba go sobie kupić, a tani
on nie jest. Poza tym (jak na razie) nie ma w nim
polskiej instrukcji.
GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Specjalna plansza wyposażona
w dwa przyciski do emitowania promieni lasera
oraz dwa zestawy bierek (srebrnych i czerwonych).
W skład każdego zestawu wchodzi: 7 piramid, 4
obeliski, 2 portale „djed” i 1 faraon (diagram 1).

1

Figura w lewym dolnym rogu to faraon, a
powyżej - obelisk. Obie te bierki nie posiadają
luster. W prawym górnym roku stoi portal djed
(posiada obustronne lustro), a poniżej piramida
(ma lustro tylko z jednej strony). Jedną z możliwych
pozycji startowych (o nazwie classic) prezentuje
diagram 2.

piramidę lub obelisk obydwu kolorów. Figura ta
wchodzi wówczas na pole, które opuścił portal.
Innymi słowy, portal może zamienić się miejscami
z sąsiednią piramidą lub obeliskiem, ale nie z faraonem lub innym portalem. W trakcie tego ruchu
żadna z bierek nie ulega rotacji.
6) Obeliski mają zdolność wzajemnego
wchodzenia na siebie. Utworzoną wieżę gracz
może przesuwać jako samodzielną jednostkę
albo rozłożyć ją i przesunąć tylko górny obelisk,
pozostawiając dolny na miejscu. Jeżeli wieża zostanie trafiona promieniem, z gry usunięty zostaje
górny obelisk – dolny pozostaje. Nie wolno tworzyć
wież wyższych niż dwuczłonowe, ani złożonych z
obelisków różnego koloru.
7) Po przesunięciu lub obróceniu bierki gracz
naciska przycisk swojego lasera wysyłając promień
w obręb planszy. Włączenie lasera jest obowiązkowe i można go użyć tylko raz na ruch. Nie wolno
testować drogi promienia w trakcie wykonywania
ruchu! Należy uważać, aby figury ustawiać dokładnie w swoich kwadratach – wówczas wiązka lasera
odbije się od luster zawsze pod kątem 90 stopni i
pobiegnie wzdłuż rzędów lub kolumn.
8) Wysłany promień lasera zakończy swój bieg
albo na ścianie planszy, albo na nie posiadającej
lustra powierzchni jednej z bierek. Jeśli trafi w faraona, jest to koniec gry. Jeśli zatrzyma się na którejś
z innych figur, zostaje ona zbita i usunięta z planszy,
nawet jeśli była to bierka własna. Obojętnie czy bicie
nastąpiło, czy też nie, użycie lasera kończy ruch.
9) Zwycięża gracz, który swoim promieniem
trafi w faraona przeciwnika. Jeśli trafi we własnego
- przegrywa.
10) Jeżeli na planszy po raz trzeci powtórzyła
się taka sama pozycja, gracz mający ruch może
zaproponować remis. Przez taką samą pozycję
należy rozumieć nie tylko identyczne położenie
bierek na planszy, ale też takie samo ich ustawienie
pod kątem rotacji.
PRZYKŁADY:

3

2

Był to jednak błąd (choć trudny do przewidzenia), które czerwone natychmiast wykorzystały.

5

Niektóre, działające na terenie naszej
gminy sieci handlowe nie tylko zajmują
się prowadzeniem działalności handlowej. W ramach marketingu angażują się
w działania prospołeczne.

W powstałej sytuacji (diagram 5) czerwone
przesuwają swój portal djed stojący tuż przed
swoim faraonem do przodu w lewo na ukos,
zamieniając się miejscami ze stojącą tam srebrną
piramidą. Po włączeniu lasera, nieoczekiwanie
okazuje się, że trafiony został wrogi faraon (diagram
6). Srebrne przegrały.

6

WARIANTY: W odróżnieniu od szachów lub
warcabów, w KHET rozpoczyna się grę bierkami
porozrzucanymi po całej planszy. Różne ustawienia startowe dają strategicznie odmienne wersje.
Oprócz pokazanej już konfiguracji classic (od niej
poleca się rozpoczynać pierwsze partie), producent
proponuje jeszcze dwie inne: imhotep (diagram 7) i
dynasty (diagram 8). Obydwie zostały szczegółowo
sprawdzone.
Wraz z nabyciem doświadczenia można
samemu projektować i próbować swoje własne
pozycje początkowe. Na rynku pojawiło się także
rozszerzenie o nazwie „Eye of Horus”, umożliwiające rozszczepianie laserowych wiązek (w Polsce
jeszcze niedostępne). Zainteresowani mogą zajrzeć na stronę internetową www.khet.com.
		
Zygmunt Szram
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W pozycji na diagramie 3 ruch mają
srebrne. Przesuwają one swoją piramidę
stojącą po lewej stronie (srebrna kolumna) o
1 pole pionowo w górę. Po włączeniu lasera,
promień odbijając się od 4 luster oświetla
stojącą obok czerwoną piramidę eliminując ją
z gry (diagram 4).

4

honorowego krwiodawstwa Polski Czerwony
Krzyż przyznał Grupie Muszkieterów medal
50-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
W tym roku kampania obejmuje zasięgiem 14 województw i potrwa 7 miesięcy – od
10 kwietnia do 17 października 2010. W tym
okresie przy sklepach sieci Intermarché i
Bricomarché będą pojawiać się ambulanse

W tym roku już po raz trzeci
Polski Czerwony Krzyż wraz z
Grupą Muszkieterów organizuje
ogólnopolską kampanię honorowego krwiodawstwa pod hasłem
„Zbieramy krew dla Polski”. Jak
podkreślają organizatorzy, jest to
największa tego typu akcja w naszym kraju. W ciągu dwóch lat udało
się zaangażować w nią ponad 6300
osób i zebrać 2820 litrów krwi, ilość
która pozwoliłaby na przykład na
przeprowadzenie 800 operacji na
otwartym sercu. W uznaniu za zasługi w dziedzinie krzewienia ruchu

Polskiego Czerwonego Krzyża, w których
wszyscy chętni będą mogli oddać krew.
W Kórniku taki ambulans stacjonował
8 lipca. Jak poinformował nas Witold Tumilewicz z kórnickiego Intermarche, akcja
zbierania krwi przez Grupę Muszkieterów
jest jedną z trzech głównych akcji organizowanych przez Fundację Muszkieterów. Poza
nią, Fundacja zajmuje się budową placów
zabaw w miejscowościach, w których
funkcjonują sklepy sieci Intermarche
i Bricomarche oraz coroczną pomocą finansową przy okazji Świąt
Bożego Narodzenia dla najbardziej
potrzebujących placówek.
Właściciele sklepów wspólnie z
Fundacją finansują akcje w danym
mieście.
W tym roku w Kórniku w zbiórce krwi wzięło udział kilkadziesiąt
osób.
Mamy nadzieję, że popularność
tego wydarzenia będzie rosła z roku
na rok.
Opr. ŁG

UfFF
jak gorąco!

7

ZASADY: 1) Gracze na zmianę wykonują
ruchy dowolnie wybraną bierką swojego koloru
(rozpoczynają srebrne). Ruch można wykonać
każdą figurą z faraonem włącznie.
2) Ruch polega na przesunięciu bierki o jedno
pole w dowolnym kierunku (także na ukos) albo na
obróceniu jej o 90 stopni bez zmiany zajmowanego
pola. Figura nie może być przesunięta i obrócona
w tym samym ruchu lub obrócona o więcej niż 90
stopni naraz.
3) Żadna czerwona bierka nie może stanąć na
srebrnym polu i odwrotnie.
4) Za wyjątkiem portalu djed żadna figura nie
może wejść na pole zajęte przez inną bierkę.
5) Portal djed może wejść na pole zajęte przez

Krew dla
potrzebujących

KULTURA

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER LOGICZNYCH

ZAGRAJMY W KHET
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Od kilkudziesięciu dni, z niewielkimi
przerwami, żar leje się z nieba nieustannie.
Słupki rtęci na termometrach nie spadają
poniżej 30ºC. Z takiej pogody cieszą się
urlopowicze i dzieciaki, które mają wakacje.
Mniej ci, którzy nie mogą sobie pozwolić w
tym czasie na błogie lenistwo.
W tym roku lato jest wyjątkowo upalne.
Od początku lipca słońce niemiłosiernie
„pali” i nie bardzo pozwala od siebie odpocząć. Temperatury na termometrach
szybują tak wysoko, że nie chce nam
się już nawet sprawdzać, jak jest gorąco.
Temperatury na bieżąco kontroluje Instytut Dendrologii PAN w Kórniku. Andrzej
Niemir z kórnickiej placówki naukowej
poinformował, że najwyższe temperatury
wystąpiły u nas 16 i 17 lipca. W tych
dniach, zanotowano aż 34,2ºC. Pomiaru
temperatury powietrza dokonano w cieniu, w klatce na wysokości 2 metrów.
Kąpiel dla ochłody
Tak wysokie temperatury powodują, że szukamy miejsc, gdzie możemy
się ochłodzić. Jednym z nich jest jezioro. W
upalne dni, kąpielisko na kórnickich Błoniach
„pęka w szwach”. Trudno znaleźć dla siebie
miejsce na plaży a jeszcze trudniej w wodzie.
Mimo, że wygląd i zapach wody w Jeziorze
Kórnickim pozostawia wiele do życzenia, to
amatorów kąpieli nie brakuje. Sanepid regularnie pobiera próbki wody do badania. Jak
dotąd, woda w naszym jeziorze jest czysta
pod względem bakteriologicznym. Jedynie
ze względu na dużą mętność i małą przejrzystość, warunkowo dopuszczono Jezioro
Kórnickie do kąpieli. Zastrzeżeń do jakości
wody, sanepid natomiast nie miał w przypadku
kąpieliska w Błażejewku na Jeziorze Bnińskim.
Tam oczywiście plażowiczów i kąpiących
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się również nie brakuje. W Kórniku
kąpielisko na Błoniach jest strzeżone.
Nad bezpieczeństwem kąpiących się
czuwa ratownik Marek Sawala. – Do
tej pory nie było żadnych problemów
ani incydentów. Mieszkańcy Kórnika
są zdyscyplinowani i wiedzą, jak
należy zachowywać się w wodzie –
stwierdza ratownik. – Muszę, jednak
przyznać, że w niektóre dni, zwłaszcza
w weekendy frekwencja jest tak duża,
że jeden ratownik to za mało – dodaje. Na terenie OSW Błażejewko, jak
co roku działa sezonowy posterunek policji.
Policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku
sprawdzają tam, zwłaszcza trzeźwość osób
korzystających ze sprzętu wodnego. Działania
te podejmowane są, ze względu na to, że na
Jeziorze Bnińskim dopuszczono możliwość
poruszania się sprzętu motorowodnego.
Nie każdy z nas, w upał może brodzić w
jeziorze. Pozostaje albo cień albo skorzystanie
z wentylatora czy klimatyzacji. W ostatnich
tygodniach, masowo z półek sklepowych
znikają wszelkiego rodzaju i wielkości wiatraki
i wentylatory. Producenci i sprzedawcy w sklepach zacierają ręce a my bez zastanowienia
jesteśmy w stanie wydać kilkadziesiąt złotych, byleby tylko poczuć powiew chłodnego
wietrzyku.

Upał niebezpieczny dla zdrowia
Wysokie temperatury mają ogromny
wpływ na nasz organizm. Upały powodują, że
słabnie ciśnienie krwi a do mózgu nie docierają
konieczne dla jego pracy składniki np. glukoza.
Słabnie też przewodzenie impulsów nerwowych. Pojawiają się halucynacje. Człowiek
traci przytomność.
W ostatnich dniach, ratownicy z kórnickiego pogotowia częściej niż zwykle wzywani
są do zasłabnięć. Lekarze radzą, aby się nie
zastanawiać, jeśli ktoś stracił przytomność
tylko od razu wzywać karetkę.
O czym należy pamiętać podczas upałów?
Przede wszystkim pić dużo wody, najlepiej
mineralnej i małymi łyczkami. Dorosła osoba
powinna wypić nawet ponad 3 litry. Powinniśmy też - jeśli to możliwe - unikać lub znacznie
ograniczyć spacery i wychodzenie z domu w
godzinach 10-16 oraz nosić nakrycia głowy i
luźne, jasne, bawełniane ubrania.
W upały pamiętajmy także o naszych
czworonogach. Nie zapominajmy o nalaniu
wody do miski, zwłaszcza gdy pozostawiamy
psa na kilka godzin samego w domu. Poza
tym, wyprowadzając naszego pupila zwróćmy
uwagę na to, by spacer był spokojny i w cieniu
drzew. Ważne by nie wyprowadzać psa w
samo południe, gdy jest najbardziej gorąco.
Barbara Morasz
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się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Żył
dla innych. Żył bardzo szybko; zbyt szybko.
Drogi Marku!
Pozostawiłeś w smutku i żalu nie tylko
swoją kochającą rodzinę, ale pozostawiłeś
również nas – kolegów i przyjaciół, dyrektorów szkół i nauczycieli, samorządowców.
Żegnam Ciebie w imieniu nas wszystkich,
w imieniu mieszkańców gminy Kórnik; i tych
młodszych, i tych starszych, dla których
zawsze znajdowałeś czas, aby się choć na
chwilę zatrzymać, podać rękę, pozdrowić.
Dziś Tobie dziękujemy, za Twoją dobroć,
za obecność w dobrych i złych chwilach
naszego życia.
Dziękujemy za Twój patriotyzm, za
kultywowanie historii i tradycji, za stawianie
innym pomników. Dzisiaj my stawiamy Tobie
pomnik. Także przez tak liczną obecność w
Twojej ostatniej drodze. Dziękujemy za Twój
udział w życiu publicznym miasta i gminy, za
współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
Marku!
Przez Twoje odejście straciło nasze miasto, nasza oświata, nasz sport.
Straciła Twoja partia, której byłeś wierny
zawsze, bez względu na przemiany społeczno – polityczne.
A dzieci, które kochałeś, które wychowywałeś w duchu patriotyzmu, co im teraz
powiesz, na 2 tygodnie przed zakończeniem
roku szkolnego?
To Ty miałeś je żegnać. Dziś one żegnają
Ciebie.
Czy można odchodzić w pół drogi?
Kto teraz będzie wręczał medale i puchary?
Oczywiście będą inni, ale to nie będzie już ta
szkoła, ten sport, to Radzewo.
Drogi Marku!
Będzie nam Ciebie brakowało na ulicy, w
szkole, na zawodach sportowych w kaplicy w
kościele. Ale pamięć po Tobie pozostanie.
Jerzy Lechnerowski

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
oraz
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZOZ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY w WOLICY k/KALOSZA
ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje
BEZPŁATNE BADANIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM
(badanie określające sprawność Twoich płuc)
dla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego
Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny !!!
Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne – skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!!!
Badania wykonywane są nowej generacji CYFROWYM aparatem rentgenowskim
w ruchomym ambulansie
Nie zwlekaj skorzystaj z okazji!!!
Twoje zdrowie w Twoich rękach!!!
Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania z dowodem osobistym.
Zgłoszenia przyjmowane do 31.07.2010 r.
Tel. 61-8-170-411 p. B. Dobrzyńska
Dnia 08.10.2010 r. od godziny 11:00 do 16:00
Zapisy Urząd Miejski w Kórniku, Pani B. Dobrzyńska, Tel. 61-8-170-411, pokój nr 1.
Badania finansowane są przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
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nr 13/2010

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
O G ŁAS ZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej
niezabudowanej, teren projektowany pod aktywizację gospodarczą, położonej
w miejscowości DZIEĆMIEROWO gmina KÓRNIK przy drodze ekspresowej
S11, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 37 780, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka o numerze:
297/5 o powierzchni 2,7748 ha
za cenę wywoławczą 4.200.000,00 zł,
(słownie złotych: cztery miliony dwieście tysięcy 00/100)

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że
ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Kórnik
część działki 131/1 (nr 5) o powierzchni 0,0300 ha
położonej w miejscowości SZCZYTNIKI przy ul. Wspólnej 29
z przeznaczeniem pod ogródek warzywniczy (grunty orne – RV)
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego
100,00 zł netto / rocznie
(słownie złotych: sto 00/100)
Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 22%
podatek VAT
- W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

OGŁOSZENIE

WSPOMNIENIE / OGŁOSZENIE

W dniu 9 czerwca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski pożegnał ś.p.Marka Serwatkiewicza w imieniu władz samorządowych
i mieszkańców gminy. Poniżej publikujemy
treść pożegnania.
Śmierć zawsze przychodzi za wcześnie.
Szczególnie wtedy, gdy jest nieoczekiwana.
Tak jest dzisiaj, gdy śmierć zabrała nam niespodziewanie człowieka w pełni sił twórczych,
społecznika, organizatora, działacza sportowego, nauczyciela, wychowawcę dzieci i
młodzieży, historyka, kórniczanina, wreszcie
kolegę, przyjaciela, męża, ojca.
Marek Serwatkiewicz urodził się 11 września 1957 r. w Kórniku. Tu ukończył szkołę
podstawową i liceum ogólnokształcące. W
latach 1976 – 1980 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
Wydziale Historycznym. Uzyskał wykształcenie wyższe zawodowe. 1 września 1980 r.
podjął pracę jako nauczyciel historii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w
Radzewie.
W 1991 r. ukończył zaoczne studia
magisterskie na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza, a w roku 2000 ukończył Studium
Podyplomowe Organizacji i Zarządzania
Oświatą na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, otrzymując tytuł Menadżera
Oświaty.
W 2000 r. wygrał konkurs na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzewie
i funkcję tę pełnił nieprzerwanie od 1.09.2000
r. Przed miesiącem wygrał ponownie konkurs
na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzewie na okres od września 2010 r. do sierpnia
2015 r. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła
mu jednak objąć tej funkcji. Zmarł 4 czerwca
br. w wieku 52 lat.
Marek Serwatkiewicz ukończył wiele
kursów i szkoleń z zakresu oświaty i sportu,
otrzymywał wielokrotnie nagrody Kuratora
Oświaty i Burmistrza Kórnika za osiągnięcia
w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Był organizatorem sportu gminnego i
powiatowego.
W swoim życiu pełnił wiele funkcji społecznych. Był m.in.:
- członkiem Zarządu Miejsko – Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku
(30 lat)
- przewodniczącym Społecznego Komitetu
Budowy Sali Gimnastycznej w Radzewie
- członkiem Zarządu UKS „Jedynka” Kórnik
- członkiem Zarządu Powiatowego Szkolnego
Zrzeszenia Sportowego Powiatu Poznańskiego.
Najważniejszymi funkcjami społecznymi
były:
- stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady
Narodowej Miasta i Gminy Kórnik w latach
1988 – 1990
- funkcja radnego Powiatu Poznańskiego w
latach 2002 – 2010 (był Przewodniczącym
Komisji Oświaty i Wychowania)
Za swoją działalność społeczną i zaangażowanie otrzymał 30 odznaczeń i wyróżnień,
a wśród nich:
- Złotą Odznakę „Zasłużony działacz Ligi
Obrony Kraju”
- Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju
Województwa Poznańskiego
- Odznakę Honorową Zarządu Głównego
SZS „Za Zasługi w Sporcie Szkolnym”
- Krzyż Ludowego Wojska Polskiego
Te funkcje społeczne i wyróżnienia świadczą o tym, że śp. Marek Serwatkiewicz cieszył

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA POD TEREN ROLNICZY ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
IKIERUNKÓWZAGOSPODAROWANIAPRZESTRZENNEGOGMINYKÓRNIK,ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU NR LV/450/98 Z DNIA 16.06.1998 r.
TEREN PROJEKTOWANY POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ.

Działka położona jest w rejonie uzbrojenia w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.
II Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2010 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 420 000,00 zł na rachunek gminy w
Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w
terminie do dnia 23 września 2010 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru,
osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu
aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego
organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny
wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech
miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone
na poczet ceny nabycia nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się
możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez
Agencję Nieruchomości Rolnych, działającą na rzecz Skarbu Państwa,
prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z
dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z 2003 r., Nr
64, poz. 592/
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu
zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie podaję się do publicznej wiadomości na okres od dnia
23 lipca 2010 r. do dnia 24 września 2010 r.

23 lipca 2010 r.

- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres trzech lat,
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 23 sierpnia 2010 r. w Urzędzie
Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz.
900 do 1400,
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi
Mieszkańca, Sekretariat) w terminie do dnia 27 sierpnia 2010 r. do godziny
1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ,
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 27.08.2010”,
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i
nie wnosi zastrzeżeń,
- Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe
wobec Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym
trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2010 r. o godz. 1015 w Urzędzie
Miejskim
w Kórniku,
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy
dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział
Gospodarki Nieruchomościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 23 lipca 2010 r. do
dnia 26 sierpnia 2010 r.
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK NFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23
lipca 2010 r. do dnia 17 sierpnia 2010 r., wywieszony został niżej
wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:
- działka nr 403/5 położona w miejscowości Kórnik.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok.
203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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Nie jestem mieszkanką Bnina, ale jestem związana z Waszym miastem więzami
rodzinnymi poprzez mojego wujka, księdza
Jakuba Organiściaka, który spoczywa na
cmentarzu parafialnym w Bninie. Kiedy
żyła moja mama, wspominała często swojego wujka i ofiarowała mi jego zdjęcie oraz
pamiątkowy obrazek z okazji Srebrnego
Jubileuszu Kapłaństwa i dziękczynnej
mszy świętej odprawionej w kościele Św.
Brunona w Chicago w 1929r., dlatego też
postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej o jego życiu i działalności wśród polonii
amerykańskiej.
Jakub Organiściak urodził się
22.02.1874r. w Gądkach (parafia Tulce).
Najpierw był w nowicjacie Kongregacji Najświętszego Sakramentu. Po przejściu do
zakonu salwatorianów złożył śluby zakonne
28.06.1896r., przyjmując imię Wiktorian.
Studiował we Fryburgu. 25.07.1904r. przyjął
święcenia kapłańskie i 13.10.1904r. wyjechał
do USA. W drugiej połowie XIX w. emigranci
polscy z zaboru pruskiego, austriackiego i
rosyjskiego, przeważnie bardzo religijni, osiedlali się wśród współrodaków, dzięki czemu
skupiska polonijne w USA coraz bardziej się
rozrastały. Współorganizatorem powstających
ośrodków polonijnych był ksiądz. Księża i
kościół stanowili swoistą więź z krajem i ideę
patriotyzmu lokalnego. Tym zadaniom sprostał
ksiądz Jakub Organiściak – wiktorianin, który
opiekował się polonią w Los Angeles, gdzie
zbudował kościół pod wezwaniem Boskiego
Zbawiciela.
Działalność salwatorianów nie ograniczała
się tylko do pracy duszpasterskiej. Interesowali
się kształceniem dzieci i młodzieży w pronarodowych szkołach parafialnych. Brali też udział
z całą Polonią w uroczystościach o charakte-

PODWODNE
Poszukiwania

Jest wieczór, jesienny dzień 1939 roku.
Nad Jeziorem Bnińskim, na brzegu od strony Biernatek nie widać żywej duszy a ciszę
przerywa tylko lekki świst wiatru i szmer
sitowia. Na przeciwnym brzegu, na półwyspie, za plebanią wznosi się jeszcze wieża
bnińskiego kościoła, który za dwa lata zniknie
z widnokręgu.Razem z jesiennymi chłodami
potęguje się strach. Hitlerowcy rozpoczęli
swoje krwawe rządy.
Andrzej Zięta schowany w przybrzeżnych
chaszczach wkłada do metalowej kanki na mleko
jakieś dokumenty. Najprawdopodobniej są to
papiery związane z Powstaniem Wielkopolskim
i jego działalnością w radach robotniczych. Jeśli
dostałyby się w ręce wroga, oznaczałyby aresztowanie, a nawet śmierć. Andrzej Zięta rozgląda
się uważnie, czy nikt go nie obserwuje. Potem
wrzuca obciążona kankę do jeziora. Informacje
o tym co dokładnie schował do kanki i precyzyjne
miejsce zatopienia zabrał do grobu (zmarł w
latach 50-tych XX wieku), gdyż także po wojnie
boi się ujawniać szczegóły swojej chwalebnej
przeszłości. Nie wiadomo jak zakwalifikuje jego
dokonania nowa, komunistyczna władza.
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rze narodowym. Z okazji 500-lecia bitwy pod
Grunwaldem obchodzonej uroczyście przez
wszystkich Polaków w USA, ksiądz
wiktorianin Organiściak podjął się wybicia
medalu pamiątkowego, rozprowadzonego
wśród rodaków. Pamiątkowa odznaka grunwaldzka składała się z trzech części. Górna
metalowa część przedstawiała skrzyżowane
dwie chorągwie: amerykańską i polską, w
środku był umieszczony herb Polski z orłem i
św. Michałem Archaniołem. Nad herbem znajdowała się korona Jagiellońska, a pomiędzy
herbem i koroną zamieszczono tekst: „Boże
zbaw Polskę”. Środkową część odznaki stanowiła jedwabna wstążka w trzech kolorach.
Dolna część przedstawiała posłańca, wręczającego przed bitwą królowi Władysławowi
Jagielle dwa miecze. Napis dookoła medalionu
brzmi: „Boga Rodzico Dziewico 500. rocznica
pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem 14101910”. Dochód ze sprzedaży medali ksiądz
Organiściak przeznaczył na wybudowanie
polskiej szkoły dla dzieci w Los Angeles. W
celu zebrania jak najwięcej zamówień, przesłał do redakcji polskich czasopism artykuł w
związku z ukazaniem się pamiątkowej odznaki
grunwaldzkiej. W archiwach salwatorianów
prowincji polskiej zachowały się artykuły z
następujących gazet: „Goniec Polski”, „Nowiny Polskie”, „Dziennik Narodowy”, „Polonia”.
Kierownictwo zakonu było zainteresowane
pracą swoich ludzi wśród Amerykanów i budowaniem mocnych fundamentów pod przyszłą
prowincję amerykańską. Dnia 27.05.1910r.
odbyło się spotkanie księdza Organiściaka z
prowincjałem, podczas którego wyjaśnił, że
został wysłany do USA wyłącznie do opieki
duchownej nad mieszkającymi tam Polakami.
Następnie potwierdził listownie, że nie chce
należeć do prowincji angloamerykańskiej,

która z uporem ignorowała wszystkie prace
członków tego zgromadzenia, którzy kiedykolwiek pracowali na Wybrzeżu Pacyfiku, i którzy
trudnili się tam jako misjonarze. Po opuszczeniu zgromadzenia ksiądz Jakub Organiściak
pracował w Seatle na terenie diecezji Nesgelly.
W 1913 roku założył Stowarzyszenie Czcicieli
Najświętszego Sakramentu pod Opieką Matki
Boskiej, dla zachęcenia wiernych do częstej
komunii świętej. W 1924 roku przeniósł się
na teren Kalifornii, gdzie zatrzymał się krótko. W 1926 roku przybył do Chicago, gdzie
pracował najpierw w parafii Św. Brunona, a
potem w charakterze wikariusza przy parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP. Ksiądz Jakub
Organiściak brał aktywny udział w Kongresie
Eucharystycznym w Chicago 1926 roku. Angażował się w organizowanie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Sydney.
W 1928 roku założył Stowarzyszenie Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w celu zachęcenia
wiernych do gorliwej modlitwy.
Ksiądz Jakub Organiściak miał też swoje
hobby – kochał latać. Był znany jako Ojciec Jakub - polski lotnik. W 1934 roku przyjechał do
Polski na zawody balonowe Gordon – Bereta.
Trzy tygodnie po przyjeździe do Polski, na skutek wylewu krwi do mózgu zmarł 21.10.1934
r. u swojej rodziny w Radzewie. Pochowany
został na cmentarzu w Bninie.

Informacja o „skarbie w kance” zachowała
się w rodzinnej legendzie. Jakie były tam dokumenty? Czy dotyczyły tylko członków rodziny
Zietów, czy może także innych powstańców?
Trudno dociec.
Szczątkowe informacje i nadzieja na ocalenie
kolejnych skrawków pamięci stały się bodźcem
do działania dla Kórnickiego Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które zorganizowało poszukiwania kanki Andrzeja Zięty.
3 lipca grupa płetwonurków (między innymi z
klubu Aquarius w Śremie) przeszukała fragment
brzegu jeziora, w miejscu, gdzie najprawdopodobniej zatopiono dokumenty.
Z brzegu wysiłki nurków śledził wnuk Andrze-

ja, Marian Zięta oraz prezes Kórnickiego Koła
TPPW Julian Serba.
Widoczność pod wodą była praktycznie
zerowa. Informacje o miejscu mało ścisłe. Nurkowie metalowymi prętami badali dno. Owocem
poszukiwań było niestety tylko odnalezienie kilku
butelek i kamieni.
Poszukiwania mają być powtórzone niedługo, przy użyciu lepszego sprzętu. Czy
uda się odnaleźć kankę z dokumentami?
Zobaczymy.
Akcja możliwa była dzięki uprzejmości
państwa Kozaków właścicieli posesji przy
jeziorze.
ŁG

Informacje o księdzu Jakubie Organiściaku
zaczerpnęłam z książki „Salwatorianie ziem
polskich w latach 1881-1903” pod redakcją
księdza Antoniego Kiełbasy, wydanej przez
Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 1998.
Książkę otrzymałam w archiwum Prowincji
Polskiej Salwatorianów w Krakowie.
Teresa Szcześniak
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Szlakiem 2-giej
Kompani Kórnickiej

12 czerwca 2010 r. godz. 8:00 pod ratusz
podjeżdża autobus. Sympatycy Powstania
Wlkp. udają się szlakiem powstańców do
Osiecznej. Po drodze zabieramy grupę
gimnazjalistów i ich opiekunki z Robakowa, bo przecież patronem
ich gimnazjum
są Powstańcy
Wielkopolscy.
Pogoda jak na
zamówienie.
Każdy, nawet
najmniejszy
postój wykorzystuję na przekazywanie wspomnień mojego ojca, który był uczestnikiem
powstańczej wyprawy do Osiecznej w dniu
10.01.1919 r.. 2-ga kompania pod dowództwem Sylwestra Gawrycha pierwotnie została skierowana na front do Miejskiej Górki.
Dopiero w Dolsku przyszedł rozkaz marszu
do Osiecznej. Współcześnie wycieczka pojechała na skróty prosto do Osiecznej. Moje
wspomnienia zostały zakłócone, bo jak organizatorka wycieczki p. Dorota Przybylska
ustaliła, wycieczkę przejmuje doskonale
przygotowany pilot i przewodnik p. Stanisław Lenartowicz z Osiecznej. Wprowadza
on nas tematycznie w atmosferę walk o
Osieczną. Odwiedzimy miejsca pamięci,
a rozpoczynamy od złożenia kwiatów pod
obeliskiem upamiętniającym zwycięską
bitwę o Osieczną. Siadamy do autobusu i
jedziemy szlakiem 2-giej kompanii do wiosek, w których kórniczanie cierpieli zimno,
czasem głód, walczyli i zwyciężali. W każdej
miejscowości przygotowany doskonale
pan Lenartowicz opowiada o wyczynach
powstańców, między innymi kórniczan pod
dowództwem Sylwestra Gawrycha. Do opowieści pana Lenartowicza w każdej wiosce
dołączałem wspomnienia mojego ojca. W
Klonówce przed pamiątkowym obeliskiem
powstańczym, kwiaty złożyli uczniowie z
gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Robakowie. Dodać należy, że w wycieczce
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uczestniczyło przynajmniej siedmioro potomków powstańców z 2-giej kompanii kórnickiej. Przeżyliśmy wyjazd emocjonalnie.
Czas nas naglił. Jako ciekawostkę podaję,
że opowiadanie pana Lenartowicza oparte
na publikacji Jarosława Wawrzyniaka, opisy zdarzeń prof. L. Gomolca i Wejmana
oraz opowiadania
mojego ojca są
bardzo zbliżone
i nadzwyczaj ciekawe. Po części
historycznej naszej wycieczki
nastąpiła część duchowo-kulturalna. Na
dziedzińcu klasztoru o.o. Franciszkanów
oczekiwał nas brat Mateusz, który jest
osobą świecką członkiem Trzeciego Zakonu. Franciszkanie w Osiecznej osiedlili się
w 1622 r. Historia o.o. Franciszkanów w
Osiecznej jest podobna do historii Polski.
Ich klasztor przeżył cztery kasaty. Mury
klasztoru przez 400 lat pełniły funkcje na
przemian: sakralne, zakładu dla księży
emerytów, Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej (1919r.), więzienia dla kobiet.
Pamiątką po Powstaniu Wielkopolskim w
klasztorze jest skrytka powstańcza świadcząca o współpracy o.o. Franciszkanów
z powstańcami. Pod koniec zwiedzania
klasztoru, bracia franciszkanie w refektarzu podjęli nas skromnym śniadaniem.
Ciekawostką z pobytu w klasztorze było
przywitanie się z nami brata z nowicjatu
zakonnego Dariusza Skibińskiego z Zaniemyśla. Na zakończenie naszego pobytu na
szlaku walk między innymi 2-giej kompani
kórnickiej, pani Halina Szajbe zapoznała
nas z historią miasta Osieczna, które w
prawach miejskich jest zaledwie kilka
lat młodsze od Kórnika. Ze względu na
ograniczenie czasowe nie dane nam było
dalsze zwiedzanie miasteczka tak bardzo
nam bliskiego.
Julian Serba

II Kompania Kórnicka
w Osiecznej
Gdy IV kompania kórnicka była w ogniu
walk o Zbąszyń, II kompania była w trakcie
organizacji. W mroźny, styczniowy wieczór,
goniec przyniósł wiadomość o zbiórce ochotników na podwórzu folwarcznym wczesnym
rankiem w Dziećmierowie. ( 10.01.1919r. wg
Gomolca). Ochotnicy załadowali sie na wóz
drabiniasty ze snopkami słomy i przed świtem
wyjechali do Kórnika.
W Kórniku i Bninie dołączali inni ochotnicy.
W drodze Sylwester Gawrych poinformował
ochotników, że jadą do Miejskiej Górki na
front. Dłuższy postój miał miejsce w Dolsku.
Przez cały czas, a szczególnie w Dolsku skład
II kompanii był uzupełniany. Między innymi
do Kórniczan w Dolsku dołączył mój stryj
Aleksander Serba. W Dolsku też kompania
została skierowana na Leszno. Wieczorem
Kórniczanie zostali skierowani do wsi Wyciążkowo, nocowali w stodole. Rano następnego
dnia bez przygotowania bojowego stoczyli
pierwszą bitwę o Osieczną. Kórniczanie w tej
bitwie, jeszcze nie zorganizowani, znaczącej
roli nie odegrali, choć bitwa była zwycięska.
Na krótko Niemcy zostali odparci.
Niemcy za wszelką cenę starali się przyjść
utraconemu już Poznaniowi z odsieczą.
Zarówno koleją z Leszna przez Górkę Duchowną, jak i drogą przez Osieczną - Śrem.
Kórniczanie otrzymali zadanie zabezpieczenia
odcinka od Wyciążkowa do Lipna. Przez całą
zimę byli niepokojeni przez Niemców, którzy
zamknięci w Lesznie nie mieli żywności.
Powstańcy nie dopuszczali ich do Poznania
blokując wszystkie drogi i kolej. Pewnej nocy
mój stryj Aleksander z innym ochotnikiem
wyszli na patrol z Wyciążkowa do Klonowca.
Kolega mojego stryja powrócił nie wykonawszy zadania informując, że Aleksander przy
przydrożnych zaroślach został uprowadzony.
Natychmiastowy alarm nie dał rezultatu. Aleksander zaginął. Ojciec do końca życia bardzo
nad tym ubolewał.
Najczęściej niepokojony był Klonowiec,
w którym było dużo inwentarza. Niemcy
używali gazów bojowych do zabijania trzody
chlewnej. Powstańcy jednak do wywozu nie
dopuszczali bo sami potrzebowali żywności. Z
martwych świń wyrzucali tylko płuca w obawie
przed zatruciem. W II kompanii kórnickiej było
dużo kolejarzy zatrudnionych na linii Poznań
– Kluczbork. Ci kolejarze otrzymali zadanie
utrzymania stacji kolejowej Lipno, gdzie we wsi
były również spore zapasy żywności. Załoga
stacji Lipno była mieszana. Gdy służbę pełnił
Niemiec to zawsze w towarzystwie powstańca.
Ojciec jako, że znał obsługę telegrafu i urządzeń ruchu pociągów najczęściej towarzyszył
dyżurnemu Niemcowi. W Lipnie i Klonowcu
było najwięcej incydentów i potyczek przez
całą zimę, nawet po zawieszeniu broni.
Kilkakrotnie w ciągu zimy kórniczanie
wspomagali działania bojowe o Rawicz i
Miejską Górkę. Kolejarze byli stosunkowo
mało odrywani od Lipna i Górki Duchownej.
Na podstawie opowieści ojca Józefa notatki
spisał
Julian Serba.

HISTORIA

HISTORIA

Ks. Jakub Organiściak
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH

TEL. 604-676-595

Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276
INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice

NAPRAWA

PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

Miejsce
na Twoją reklamę

tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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serwis czynny pon-pt od 10:00 do 18:00
w sobotę od 9:00 do 14:00
zapraszamy na ul. Piaskową 3, tel.602431976

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Książka „Lusnok” wiceprezesa kórnickiego Stowarzyszenia Teatralnego
Legion Wojciecha Kopcińskiego przed
ogromną szansą!
Książka „Lusnok” Wojciecha Kopcińskiego, reżysera i pisarza mieszkającego
w Niemczech, wydana w niemieckim
wydawnictwie MEDU-VERLAG w 2010
roku, została zakwalifikowana do konkursu
Hotlist 2010. Jest on jedynym Polakiem
figurującym wśród 110 autorów z całego
świata. Do konkursu stanęły książki pisane
w języku niemieckim bądź tłumaczone na
język niemiecki, a wydane w Niemczech,
Austrii i Szwajcarii, z których 7 wybierają
Internauci, a 8 międzynarodowe Jury. Z
wybranych 15 książek Jury przyzna jedną nagrodę, która będzie wręczona na
Międzynarodowych Targach Książki we
Frankfurcie nad Menem w październiku
2010 roku.
Głosować można od 2 lipca do 10
sierpnia na jedną ze 110 książek, których
krótką prezentację (kilkadziesiąt stron) wraz
z notką wydawniczą zamieszcza księgarnia
Kohlibri.
„Boję się, bardzo się boję patrzeć
wstecz, boję się myśleć, boję się pragnąć.
Niestety, nauczyłaś mnie tylko stawiania
przecinków, choć miłość nauczyła mnie
strachu o ciebie i strachu przeszłości.
Lusnok – meżczyzna, artysta, kochany
i kochający – ma za sobą większą część

Głosować na wybraną przez Państwa
książkę można na linku:
h t t p : / / w w w. f r e i t a g . d e / h o t l i st2010#9783941955059
Proszę kliknąć w kółeczku pod okładką
wybranej przez Państwa książki, nad którym jest napis „Dieses Buch gefällt mir“ (Ta
książka mi się podoba). Następnie proszę
przejść na sam dół tej strony. Tam znajduje
się pole „Abstimmen“ (Głosowanie). Kliknięcie na to pole oznacza oddanie przez
Państwa głosu. Po kliknięciu otworzy się
podziękowanie: „Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Hotlist-Voting“ (Wielkie dzięki
za Pani/na udział w Hotlist-głosowaniu), co
oznacza, że głos został oddany. Z jednego
adresu mailowego można głosować tylko
jeden raz i tylko na jedną książkę.
Kórnickie Stowarzyszenie Teatralne
Legion cieszy się ogromnie z literackich
osiągnięć swego reżysera Wojciecha
Kopcińskiego i życzy mu dalszych sukcesów i reprezentacji literatury polskiej
w obszarze niemieckojęzycznego rynku
czytelniczego.
Legion zaprasza Państwa serdecznie na premierę 31 lipca, na Zamek, na
godz.20.00, na „Labirynt. Wyjazdy i powroty
w rozmowie i piosence”, gdzie można
będzie bliżej poznać naszego reżysera
i pisarza Wojciecha Kopcińskiego i jego
wydawcę pana Stefana Fassel-Wenza,
szefa wydawnictwa Medu-Verlag, który
zapowiedział swój przyjazd na premierę.
Wstęp wolny.
Anna Łazuka-Witek

*Sprzedam fotelik samochodowy od 13 kg firmy Chicco. Stan idealny. jedynymi śladami użytkowania są zarysy biegunów. Tel. 6941-890-893
*Rencista wykona drobne prace budowlane i w ogrodzie tel. 792-884-454
*Sprzedam mieszkanie 49m² tel. 601-713-458
*Sprzedam skuter PIAGGIO X9, 2004r., 0,125 21km, stan idealny, 5 tys. zł, także na raty tel. 602-214-931
*Sprzedam kurki odchowane 6,16 i 20-tygodniowe tel. 506-494-770
*Sprzedam działkę w Dziećmierowie 1000m² tel. 601-713-458
*Młode małżeństwo z dzieckiem pilnie szuka mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicach tel. 607-248-192
*Wynajmę mieszkanie (pokój z kuchnią i łazienką) w Kamionkach tel. 781-188-819
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku, blok nr 20, trzy pokoje, parter, 48m² tel. 501-353-974 lub 501-922-373
*Sprzedam mieszkanie w Radzewie 69m² tel. 601-713-458
*Do wynajęcia nowe mieszkanie 69m² w Śremie przy rynku tel. 604-399-668
*Sprzedam różne narzędzia i elektronarzędzia po likwidacji firmy budowlanej tel. 602-214-931
*Sprzedam nowy dom blisko zamku, 160/1132, cena do negocjacji tel. 663-771-776
*Para szuka taniego mieszkania w okolicach Kórnika lub Bnina tel. 661-841-158
*Sprzedam dom w Bninie 130m² tel. 601-713-458
*Kupię używany rower damski tel. 783-502-269
*Przyjmę rencistę do prac porządkowych i drobnych napraw, Borówiec tel. 602-626-107
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam skuter PIAGGIO X9 0,1 21km, 2004r, także na raty tel. 792-884-454
*Dyspozycyjna emerytka zaopiekuje się dzieckiem, wiek nieistotny, referencje tel. 609-179-257
*Sprzedam rower dziecięcy (16cali) firmy Romet, boczne kółka, kolorowy, używany 1 sezon, 150 zł. tel. 662-015-888
*Kupię kawalerkę tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie 69m² i działkę budowlaną 1000m² w Dziećmierowie tel. 601-713-458
*Sprzedam piłę tarczową do drzewa tel. 662- 979-062
*Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny (posiadam referencje) tel. 519- 554-039
*Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki z dodatkami 50 zł tel. 662-977-062
*Sprzedam skuter GB MOTORS, 2008r, dwusuw poj. 50cm, przebieg 1500km, czarny 2500zł tel.601-545-793
*Praca lekka, od zaraz na produkcji/Kórnik tel. (61)8 358-142

OGŁOSZENIA / KSIĄŻKA

USŁUGI KRAWIECKIE

swojego życia, kiedy staje przed swoim
młodym ja. Rodzi się dialog, myśl przewodnia, i gra perspektywami widzenia,
podróż poprzez wspomnienia, a w nich
próba samobójstwa, zaczynanie od nowa,
początek i koniec niezapomnianej miłości,
rozmowa, która dotyczy samotności i bycia
sam na sam ze sobą, tworzenia i kryzysów,
odpowiedzialności, dążenia do wolności,
ale przede wszystkim poszukiwaniu samego siebie. Rozmowa, która przekracza
granice poniędzy urojeniem i mądrością,
młodością i starością, tu i tam, ale też naocznie pokazuje nam, jak blisko od życia
jest śmierć...
Wojciech Kopciński – absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej
PWST, były kierownik artystyczny Teatru
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zrealizował rożne projekty w teatrach
Krakowa, Częstochowy, Bielska-Białej,
Jeleniej Góry i Słupska. Pisał adaptacje dla
teatrów i scenariusze filmowe. W latach 80tych emigrował do Niemiec, gdzie od roku
1995 zaangażował się w niemiecko-polską
wymianę kulturalną. Napisał wiele artykulów do polskiej prasy. Od kilku lat realizuje
swoje spektakle teatralne w Stowarzyszeniu Teatralnym Legion, które troszczy
się o wspólną pracę młodzieży polskiej i
niemieckiej. W wydawnictwie Medu-Verlag
wydał „Kreuzfeuer” i „Der Nebel”. „Lusnok”
jest jego trzecią książką”.
(Tekst z okładki „Lusnoka” autorstwa
Elviry Milinkovic w tłumaczeniu Wojciecha
Kopcińskiego).

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Niemiecka HOTLIST 2010

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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CZWARTE MIEJSCE
ALICJI RATAJCZAK
W GÓRSKICH
MISTRZOSTWACH POLSKI

Miejsce
na Twoją reklamę

SKŁAD WĘGLA
UL. ROGALIŃSKA 3, MIECZEWO
oferuje:

- węgiel kamienny i brunatny
- miał węglowy
EKO GROSZEK od 440zł/t
TRANSPORT
OD 1 TONY TOWARU DO 20KM

G R AT I S

tel. 691-741-743

Z A P R A S Z A M Y

HAKI HOLOWNICZE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH
CZĘSCI I AKCESORIA DO
PRZYCZEP
SAMOCHODOWYCH
ŚWIATŁA DO JAZDY
DZIENNEJ
tel. 609-152-586
PPHU EMMAR
Ul. Błażejewska 9,Kórnik

USŁUGI INFORMATYCZNE
ZAKRES NASZYCH USŁUG:
- NAPRAWA KOMPUTERÓW
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
- KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
SIECIOWYCH
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z
INTERNETEM

W Sosnówce k/Karpacza odbyły się
Górskie Mistrzostwa Polski na szosie.
Bardzo dobrze wypadła zawodniczka
Limaro, Alicja Ratajczak w wyścigu
juniorek młodszych na dystansie 50km
zajmując czwarte miejsce. Nasza zawodniczka przegrała medal, dosłownie
na samej linii mety o kilka centymetrów.
Aspiracje działaczy UKS Jedynka były
nawet na medal, ponieważ Alicja przez
cały sezon prezentuje bardzo wysoką i
równą formę. Do mety w ucieczce dojechały cztery zawodniczki, a o porażce na
finiszowych metrach piętnastolatki z Kórnika zadecydował brak doświadczenia w
rozgrywaniu końcówek, tym bardziej, że

Alicja Ratajczak na prowadzeniu.

towym i na 2km zajmowała szóste pozycje.
Do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
zakwalifikował się również zespół Limaro
w sprincie drużynowym chłopców w składzie Rozmiarek, Radzicki i Andrzej Grześ,
który uplasował się na czwartym miejscu
ze stratą niecałej sekundy do zwycięzców
ekipy KTK Kalisz.

tel. 793 783 223
www.it-omega.pl info@it-omega.pl

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

MIĘDZYWJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
MŁODZIKÓW
TRZY MEDALE NATALII RADZICKIEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ALARMOWE
AUTOMATYKA BRAM, ROLET
tel. 600-55-33-62

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

Jagoda Garczarek i Natalia Radzicka na starcie

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.
KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017
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SPORT

REKLAMY

KOLARSTWO

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

nr 13/2010

podczas wyścigu to właśnie Alicja nadawała ton rywalizacji. Wszystkie rywalki
z ucieczki były starsze i o wiele bardziej
doświadczone a młoda kórniczanka
chyba nie wytrzymała presji i obciążenia
psychicznego. Ale jak mówi stare porzekadło, żeby się nauczyć to kilka razy
trzeba przegrać, więc miejmy nadzieję,
że nauka nie pójdzie w las i w najbliższym czasie zobaczymy Alicję Ratajczak
na podium mistrzowskiej imprezy. Być
może już w najbliższy weekend podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W
tym samym wyścigu w Sosnówce bardzo
dobrze wypadła jeszcze jedna zawodniczka Limaro, Karolina Jurczak, która
minęła linię mety na ósmym miejscu.
Duże powody do radości można mieć
również po występie juniora Mateusza
Lewandowskiego, który był jednym z
najmłodszych w stawce ponad 130 zawodników, a uplasował się na 25 miejscu.
Wśród juniorek bardzo dobre 14 miejsce
zajęła również najmłodsza w stawce 60
zawodniczek Paula Dutkiewicz.

23 lipca 2010 r.

PUCHAR POLSKI JUNIORÓW
MŁODSZYCH
NA TORZE W KALISZU
W Kaliszu odbyła się druga seria Pucharu Polski w kolarstwie torowym, która
była ostateczną eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Bardzo dobrze
spisali się młodzi zawodnicy Limaro Kórnik,
którzy w komplecie (7 osób) zakwalifikowali
się do swojej najważniejszej imprezy w
roku. W wyścigu na 2km Szymon Rozmiarek zajął ósme miejsce. Takie same
pozycje zajmował w wyścigu na 500m i
keirinie. W wyścigu punktowym był 9 a jego
kolega klubowy Adam Radzicki zajął 10
miejsce. Pod nieobecność Alicji Ratajczak
i Karoliny Jurczak, które intensywnie w tym
czasie przygotowywały się do Mistrzostw
Polski w jeździe na czas, bardzo dobrze
wypadły pozostałe dwie zawodniczki. Wiktoria Żegleń zajmowała trzecie miejsca w
wyścigach na 500m, w wyścigu punktowym
a na 2k byłą druga, natomiast Diana Wiza
była trzecia w keirinie, a w wyścigu punk-

W Kramsku k/Konina odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w
kolarstwie szosowym. W imprezie tej startowała trójka naszych zawodników, którzy za
sprawą Natalii Radzickiej przywieźli z niej
trzy brązowe krążki. Pierwszy z nich zdobyła w jeździe indywidualnej na czas, drugi
w wyścigu ze startu wspólnego, natomiast
trzeci, w wyścigu na czas parami wspólnie
z koleżanką klubową Jagodą Garczarek.
Nie udało się zdobyć medalu na tej imprezie
jedynie Patrykowi Rajkowskiemu, któremu
w wyścigu na czas (4 miejsce), zabrakło
zaledwie 0,16 sek. do medalu, a w wyścigu
ze startu wspólnego zajął szóste miejsce.
PUCHAR NADZIEI OLIMPIJSKICH
NA TORZE
Nadspodziewanie dobrze spisali się
młodzicy UKS Jedynka Limaro Kórnik,
podczas rozegranego w Kaliszu Pucharu
Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym.
Dwa zwycięstwa odniósł Patryk Rajkowski
(w wyścigu na 2km na dochodzenia oraz w
wyścigu australijskim) i dwukrotnie stawał
na drugim stopniu podium w wyścigu na
500m i w sprincie. Również dwukrotnie
zwyciężała Jagoda Garczarek, w wyścigach
na 1km i australijskim, natomiast na 500m
i w sprincie zajmowała drugie miejsca.
Natalia Radzicka dwukrotnie zajmowała
trzecie miejsce w wyścigach na 1km i w
sprincie.
Paweł Marciniak
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

26

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
II przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w miejscowości KÓRNIK OBRĘB BNIN gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze
wieczystej Nr KW 25 066, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:
332/2 o powierzchni 0,0644 ha
za cenę wywoławczą 97 000,00 zł,
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA I PRZEZNACZONA POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZGODNIE Z WYDANĄ DECYZJĄ O
WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-142/07 Z DNIA 25.05.2007 R.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
- Przez w.w. działkę przebiega nieczynna sieć wodociągowa. W związku z powyższym
nabywcy działki staną się również nabywcami odcinków nieczynnej sieci i ewentualne
usunięcie rury z gruntu będzie leżało po ich stronie.
- Nieruchomość nie jest obciążona.
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 9 700,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 23 sierpnia 2010
r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
bankowy tut. Urzędu.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej
zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa
się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

Następny numer Kórniczanina ukaże się
6-go sierpnia 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 30-go lipca 2010 r.
nr 13/2010

Bank Spóádzielczy w Kórniku
PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE

udzielanego od 01.07.2010r. do 31.12.2010r.
Do 75 % wartoĞci kosztów przedsiĊwziĊcia – oprocentowanie zmienne aktualnie 6,75% w stosunku rocznym. Rzeczywista stopa procentowa 7,33%*.
Od 76% do 100% wartoĞci kosztów przedsiĊwziĊcia – oprocentowanie zmienne aktualnie 7,75% w stosunku rocznym. Rzeczywista stopa procentowa 8,41%*.
Prowizja – 1,50% od kwoty udzielonego kredytu.
Brak dodatkowych prowizji np. prowizji rekompensacyjnej przy przedterminowej spáacie kredytu.
Maksymalny okres spáaty kredytu mieszkaniowego wynosi 30 lat.
MoĪliwa karencja w spáacie kapitaáu do 24 miesiĊcy.
* Przy zaáoĪeniu, Īe kwota kredytu wynosi 100.000,00 záotych, spáata w 120 ratach bez karencji, prowizja 1.500,00 záotych,
standardowe koszty zabezpieczenia 519,00 záotych, raty wg metody annunitetowej (staáe raty)

Lokata

01 lipca 2010 roku ruszyáa promocyjna lokata 3 miesiĊczna o atrakcyjnym oprocentowaniu – 5,00% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne).
Minimalna kwota lokaty 5.000,00 záotych. Okres promocji od 01.07.2010 do 30.09.2010.

O szczegóáy prosimy pytaü w placówkach Banku!!!
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. PoznaĔska 38
tel. (61) 819 90 33

Centrala: Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 31, tel./fax (61) 817 04 01
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl

Filia w Bninie
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2
tel. (61) 898 01 60

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

